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VAN DE REDACTIE

ieuw voorjaar, nieuwe Fietssport! In deze 

eerste editie van dit jaar slaan we je om 

de oren met nieuwe ontwikkelingen, 

nieuwe rubrieken, nieuwe mensen en,  

uiteraard, ook nieuwe fietsen. Te beginnen bij de 

Fietssport app die we deze maand lanceren. Een com-

plete wielergids, alle toertochten, routes en leuke  

koffiestops in Nederlands heb je straks altijd bij je. 

Ook vind je er uitdagende kasseienstroken, klimmetjes 

en gravelwegen in terug. Voor elk NTFU- of Fietssport-

Plus-lid gratis te downloaden. In elke editie lichten we 

in de nieuwe rubriek Spot twee bijzondere locaties uit, 

die je ook in de Fietssport-app kunt terugvinden.  

 

Daarnaast introduceren we nog een nieuwe rubriek, 

Welkom bij de club. Wat maakt het zo aantrekkelijk 

om je bij een wieler- of mountainbikevereniging aan te 

sluiten? Berlinda uit het Overijsselse Markelo bijt de 

spits af en vertelt het je in geuren en kleuren.  

Oude vertrouwde rubrieken als de materiaaltest vind 

je gewoon terug. Zo schotelen we je een fietstest voor 

van de nieuwste Cube gravel bike, kun je weer smullen 

van nieuwe spullen in de Fietsshop-rubriek en gingen 

we coronaproof op de koffie bij een gave fietsspot, 

Freem in Utrecht.  

 

Ook gingen we in gesprek met de kersverse NTFU- 

bestuurder Sander Kool, die sinds enkele maanden het 

voorzitterschap heeft overgenomen van Rikus Jager. 

Om je een beeld te geven van de nieuwe NTFU-voor-

zitter stellen we hem aan je voor. En bedank ik Rikus 

hartelijk voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen 

negen jaar! 

 

En last but not least, dromen we weg bij nieuwe reis -

reportages van Bram en Michel in de Duitse Eifel en 

Zwitsers Verbier. Pfff, alleen die foto’s al. Ter inspiratie, 

voor als het allemaal weer kan, hopelijk deze zomer. 

Nieuwe lente, nieuwe Fietssport, veel leesplezier! 

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

Lente 

Volg Fietssport

“We dromen weg bij  
nieuwe fietsverhalen uit de  
Duitse Eifel en Zwitsers Verbier”





MTB-routeverkenning in Deventer.

Routes14
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Van een weekend met zeldzaam sneeuw- en ijsplezier naar een 
volgend weekend op de fiets in de korte broek: vorige maand 
mochten we al even proeven aan het voorjaar. Van min vijftien 
naar plus vijftien graden. Vreemd is het wel. Het wordt vanzelf 
weer warmer, dat weten we zeker. Wanneer je weer op pad 
kunt met je club of vriendengroep, dat weten we helaas nog 
niet zeker. Gewoon lekker blijven fietsen, op naar de lente!
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BEELD BRAM DE VRIND
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In elke editie nieuws, 
weetjes en gadgets.

BOEK  Magische 5000 
Hij heeft zo’n 620.000 kilometers in de 

benen en zestien reisboeken op zijn 

naam staan. Frank van Rijn hoeft niets 

meer te bewijzen. Je zou dan ook den-

ken dat deze zeventigplusser een tandje 

terugschakelt. Maar, hij had nog een 

onafgemaakt verhaal in Zuid-Amerika. 

Zo besloot hij om misschien wel de 

grootste uitdaging uit zijn leven aan te 

gaan; fietsen boven de vijfduizendme-

tergrens. In de Andes klom hij met zijn 

fiets naar ijzige hoogten en een paar 

maal fietste hij daar boven de vijfdui-

zendmetergrens. Op een godverlaten 

bergflank waar een ander denkt aan 

een zuurstoftank gaat Van Rijn nog 

even op de pedalen staan. Het hoogte-

punt vormde de 5559 meter hoge vul-

kaan Chuquiamanta in Chili. Het werd 

z’n zeventiende boek, avontuur door 

Argentinië, Chili, Bolivia en Peru.  

Te koop voor 21,99 euro.

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 opdoen? Schrijf je 

dan snel in! Start2Bike gaat in het weekend van 5/6 juni op tientallen lo-

caties van start. START2BIKE.NL

KOFFIE   Voor krachtpatsers 
Il Magistrale Cycling Coffee heeft de samenwerking opgezocht met profwiel-

renner André Greipel om een nieuwe koffie aan hun assortiment toe te voe-

gen: de Gorilla. Een krachtige espresso, met duidelijke smaken van zoete 

chocolade, amandelen gemengd met karamel en een vleugje geroosterd 

brood. De koffie heeft een dikke, goudbruine crème laag, een medium bitter-

heid en geeft een zacht gevoel in de mond. Een deel van de opbrengst van 

deze Gorilla koffie gaat naar ALS-onderzoek in Duitsland. Voor 16 euro be-

stel je een zak van een halve kilo op MAGISTRALECYCLINGCOFFEE.CC 
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REIZEN  Begin bij de basis 
Een meerdaagse fietstrip in Nederland 

plannen doe je met de Basiskaart LF-

routes, waar je alle fietsknooppunten en 

bewegwijzerde lange-afstandsroutes 

vindt langs de mooiste plekjes van ons 

land. In de afgelopen twee jaar zijn er 

drie iconische LF-routes toegevoegd: de 

Maasroute, Zuiderzeeroute en de Kus-

troute. Fietsvriendelijke accommodatie 

zijn met speciale icoontjes op de kaar-

ten weergegeven. In het meegeleverde 

boekje vind je veel nuttige info over het 

plannen van je bikepacking avontuur, 

maar ook nuttige adressen en vaartijden 

van veerpontjes. De watervaste kaarten 

kunnen tegen een regenbuitje en scheu-

ren niet snel. Wel zo praktisch. Voor 

28,95 euro kun je deze kaarten bestellen 

bij NEDERLANDFIETSLAND.NL 

LICENTIE  KNWU wijzigt licentiestructuur 

Per 1 januari 2021 hanteert de KNWU een nieuwe licentiestructuur. Dit heeft 

gevolgen voor KNWU- en NTFU-leden. Om deel te nemen aan funklassewed-

strijden van de KNWU is nu een startlicentie verplicht. De funklasse is be-

doeld voor wielrenners en mountainbikers die pas beginnen met het rijden 

van een wedstrijd. Tot nu toe konden NTFU-leden automatisch deelnemen 

aan deze laagdrempelige KNWU-wedstrijden. Dit verandert. NTFU-leden zijn 

nog altijd welkom om deel te nemen, maar moeten – net als KNWU-leden, in 

het bezit zijn van een start- of daglicentie. Met de KNWU is afgesproken dat 

de korting op NTFU-toertochten en -evenementen voor KNWU-leden vervalt. 

MTB  Woordenboek 
Het jargon dat gebruikt wordt in de mountainbikewereld staat bol van de  boor-

devol Engelse termen, als gnarly, northshore, drops, boost, modulating, rigid, 

etc. Maar ook afkortingen, die als je nog niet lang op de mountainbike rond-

fietst, je behoorlijk in verwarring kunnen brengen. Een woordenboek kan dan 

wel eens handig zijn. Op Fietssport.nl vind je alle termen overzichtelijk van A 

tot Z.  Mis je toch iets? Laat het ons vooral weten via redactie@fietssport.nl 



10 •   MAART 2021

In elke editie nieuws, 
weetjes en gadgets.

BOEK  Circulaire fietswereld 
Enkele jaren geleden kwamen ze voorbij 

in het magazine, de oprichters van het 

Utrechtse UpCycles, Erik Bronsvoort en 

Matthijs Gerrits. Ze bouwden racefietsen 

op van bestaand materiaal. Een testcase 

om uit te zoeken hoe circulaire business-

modellen in de fietsindustrie zouden 

kunnen werken en hoe je deze wereld 

zou kunnen verduurzamen. Een circu-

laire fietsindustrie, dat is hun doel. Met 

één kleine winkel kom je er niet, dat heb-

ben ze wel geleerd. Innovaties om race-

fietsen te verbeteren, hebben een 

negatief effect op hergebruik. Onderde-

len zijn al snel niet meer verkrijgbaar of 

her te gebruiken. In dit Engelstalige boek 

vertellen ze over hun ervaringen en hoe 

iedereen in de fietswereld een bijdrage 

kan leveren aan een circulaire economie. 

Een wereld waarin fietsen langer mee 

gaan, de industrie een eerlijke boterham 

verdient en wij fietsers nog blijer zijn met 

hun fiets. Te bestellen voor 24,95 euro op 

CIRCULARCYCLING.NL

FIETSSPOT  
De langste 
fietsbrug 
n Oost-Gronin-

gen hebben ze 

het toch maar 

mooi voor el-

kaar gekregen. 

De langste 

fiets- en wan-

delbrug van 

Europa (!) is 

daar onlangs 

geopend, tussen Winschoten en Blauwestad. Een bouwwerk van 800 

meter lang en het bestaat uit vier gecombineerde bruggen. Een deel over 

het Winschoterdiep, de A7, een ecologische zone en het Oldambtmeer. Het 

verbindt stedelijk gebied met natuur en past dankzij het gebruik van 

duurzaam hout mooi in het landschap. Je kunt de brug op drie plekken op 

en af. Heb jij er al overheen gefietst? Mail ons een foto van deze iconische 

brug! redactie@fietssport.nl 

EVENT  The Ride gaat gravelen 
Naast de The Ride wielerevents is er nu ook een gravel-editie. Op maat ge-

maakt voor de gravellaar, waarbij je start in de Franse Vogezen en in vier 

etappes naar de Limburgse Cauberg rijdt. Met veel vrijheid, avontuur en zelf-

standigheid, maar ook met de zekerheid van ondersteuning en hulp waar 

nodig. Je fiets wordt onderhouden, je krijgt begeleiding onderweg en bij de 

overnachtingsplekken. Voor noodgevallen is er een medisch team en bezem-

wagen. De routes met een gemiddelde afstand van 110 km per dag worden 

gereden op gps. Voor de ‘die hards’ is er de optie om bij de tweede en vierde 

etappe een extra lus te doen naar iets meer dan 160 km. The Ride Gravel ken-

merkt zich door een relaxte sfeer, goede campings met verblijf in eigen tent of 

tenten van organisatie n drankjes én een knallend eindfeest bij het Shimano 

Experience Center in Valkenburg. Meer info vind je op RIDE-GRAVEL.CC 
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Avontuurlijk, fanatiek, 
genietend of vrij 
 
fietsen een miljoen 
landgenoten straks 
de covidwinter uit, 
 
hunkerend naar zon 
en vaccins trappen ze 
de lente tegemoet, 
 
met een hoofd vol 
dromen zoeken ze 
heuvels, jaagpaden, 
duinen en bossen op, 
 
de fiets als hoop, 
de fiets als troost, 
de fiets als wapen, 
 
fietsen om te 
te gedenken 
 
wie minder geluk 
had dan wij 
 
Miel Vanstreels

Anno  
2021

UITDAGING  Vlammen in Vlaanderen 
Kun je geen genoeg krijgen van de Vlaamse kasseien of misschien ben je 

er nog nooit geweest? Dan hebben we een uitdaging voor je: de Flan-

drien Challenge. Fiets 59 Strava-segmenten in minder dan 72 uur. Met le-

gendarische kasseihellingen zoals de Oude Kwaremont, de Koppenberg 

en de Paterberg. Als je dit lukt, krijg je zelfs eeuwige roem, want na af-

loop graveren ze je naam in een steen die terecht komt op de ‘Wall of 

Fame’ in het Centrum Ronde Van Vlaanderen in Oudenaarde. Er staat 

geen einddatum op deze uitdaging die elke fietser een keer in zijn leven 

gedaan moet hebben: morgen, over zes maanden, in de komende jaren 

of op het hoogtepunt van de voorjaarsklassiekers. De keuze is aan jou! 

FLANDRIENCHALLENGE.CC

BOEK  De liefde voor de fiets 
Wij houden van fietsen, net als de auteur van dit boek, Kees Valkenburg. 

Hij bouwt en verbouwt fietsen, hij verhandelt ze, hij maakt fietstochten, 

hij heeft er een soort van studie van gemaakt. Van fietsen wordt hij ge-

lukkig. Hij beschrijft in 31 hoofdstukken zijn relatie met de fiets in de 

breedste zin van het woord. Daarbij neemt hij zijn onderwerp bijzonder 

serieus, terwijl hij tegelijk zichzelf best met een korreltje zout neemt. 

Kees beschrijft op humoristische wijze zijn leven waarin de fiets altijd de 

rode draad vormt.  Voor 17,99 euro te koop bij UITGEVERIJELMAR.NL





Vind de mooiste tochten 
Of je nou rustig met je vrienden hoogte-

meters wilt maken in Limburg of wilt 

genieten van een prachtige rit door de 

polder. Van de Friese dijken bedwingen 

tot uitkijken naar dat welverdiende 

biertje. En van rustig peddelen en bij-

kletsen tussen de molens tot in een  

gecontroleerde groep met strak tempo 

naar de tussenstop knallen. Nederland 

barst van de prachtige toertochten, die 

worden georganiseerd onder de vlag 

van de NTFU. Bij Fietssport beschikken 

we daardoor over het grootste aanbod 

toertochten van heel Nederland; voor 

iedereen zit er wat tussen! 

 

Vind uitdagende routes 
Vind mooie en uitdagende fietsroutes 

van en voor sportieve fietsers. Routes 

die met zorg zijn samengesteld door 

ervaren routemeesters bij NTFU-fiets-

clubs. Liefhebbers die de mooiste  

fietsplekken voor jou in kaart brengen: 

van slingerende dijkweggetjes en  

bosrijke klinkerwegen tot verscholen  

kuitenbuiters en strak asfalt.  

 

Vind verrassende fietsspots  
De app staat boordevol uitdagende 

klimmen, kasseien, gravelstroken,  

monumenten en wielercafés.  

Met de Fietssport-app heb je een  

complete wielergids in je achterzak. 

 

Direct op kop met Fietssport PLUS 
Met een gratis basic-account van  

Fietssport bekijk je alle toertochten tot 

twee maanden in de toekomst. Wil je 

alles uit de app halen? Dan neem je 

Fietssport PLUS. Je hebt dan toegang 

tot de complete kalender, kun je alle 

routes als GPX downloaden én schrijf 

je je eenvoudig in voor de mooiste 

toertochten met Scan & Go. Daarnaast 

zijn jij en je fiets verzekerd, ontvang je 

korting op toertochten, schaf je voor-

delig wielerkleding aan en valt Fiets-

sport Magazine vier keer per jaar op 

jouw deurmat. Bekijk alle voordelen 

op FIETSSPORT.NL/VOORDEEL 

 

En downloaden maar 
Nieuwsgierig naar onze nieuwe app?  

Ga naar onderstaande link, download de 

app en laat je inspireren door alle toer-

tochten, routes, klimmetjes, kasseien-

stroken of wielercafés bij jou in de buurt.  

FIETSSPORT.NL/INFORMATIE/APP 

Fietssport introduceert deze maand de Fietssport 
app. Met deze app heb je een complete wielergids 
in je achterzak, waarmee je alle toertochten kunt 
bekijken, de beste routes download én de mooiste 
spots bij jou in de buurt ontdekt.  

NIEUW! Fietssport app
ROUTES
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TEKST BART VAN DE VOSSENBERG 
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Bij mountainbiken in 
Salland denk je al 
snel aan de routes 
van Lemele, Holten 
en Hellendoorn. Toch 
liggen er ook in de 
omgeving van Deven-
ter een paar puike 
trails. Veel hoogtever-
schillen zul je hier 
niet vinden. Wel pluk-
jes bos, prachtige 
landgoederen en een 
heuse stadswildernis. 
Genoeg om je bike de 
sporen te geven.
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ROUTES

Draaien en  
keren in Deventer

TEKST / BEELD ARD KRIKKE



De Sallandse Heuvelrug is een speeltuin 

voor mountainbikers. Bulldozerende 

gletsjers zorgden er zo’n 150.000 jaar  

geleden voor dat liefhebbers van dikke 

noppenbanden zich vandaag de dag op 

een van de vele ‘bergen’ kunnen uitle-

ven. In het zuiden van de Overijsselse 

streek is het echter een stuk vlakker.  

In plaats van uit de kluiten gewassen 

bulten stuit je hier op een versnipperd 

coulisselandschap met fraaie doorkijk-

jes. Prachtig, maar niet echt de ideale 

omgeving om uitdagende MTB-routes 

aan te leggen. Het ontbreken hiervan 

zorgde er dan ook voor dat mountainbi-

kers zelf op zoek gingen naar spannen-

de paadjes. Dit wildrijden was tegen het 

zere been van stichting IJssellandschap, 

een particuliere beheerder van landgoe-

deren en landerijen in de omgeving van 

Deventer. Op zoek naar een oplossing 

klopte de natuurorganisatie in 2013 bij 

Wielersportvereniging de Zwaluwen uit 

Deventer aan. 

 

Mouwen opstropen 
Ben Wijnberg (61) weet nog als de dag 

van gisteren dat de stichting bij de fiets-

club op de stoep stond. “Om het moun-

tainbiken beter te reguleren had het IJs-

sellandschap, samen met het Sallands 

Bureau voor Toerisme en een aantal lo-

kale VVV’s, het plan opgevat een viertal 

rondjes in de buurt van Deventer aan te 

leggen. Ze kwamen bij mij uit omdat ik 

binnen de club veel ervaring had met 

het uitzetten van toertochten, en zo-

doende alle leuke paadjes wist. Samen 

met routebouwer Patrick Janssen werd 

een plan gesmeed en nog geen jaar later 

waren de routes een feit”, vertelt Ben 

trots. “We hebben destijds ontzettend 

ons best gedaan om de trails zo uitda-

gend mogelijk te maken. Bij de zwarte 

Wechelerveld-route en de groene IJssel-

land-route is dit goed gelukt. De paarse 

Salland-route en de rode Oostermaet-

route bevatten echter redelijk veel saaie 

asfaltstukken, waardoor mountainbi-

kers ze vaak links lieten liggen.” 

 

Groen licht 
Trail builders ‘De Oostermaetjes’, on-

derdeel van Stichting MTB Salland, be-

sloten om de mouwen weer op te stro-

pen. In 2019 werd begonnen met de 

aanpak van de Oostermaet-route. Ben: 

“We waren op het idee gekomen om een 

deel van de route naar het industrieter-

rein te verplaatsen. Niet alleen om een 

sluitend MTB-netwerk rondom Deventer 

te realiseren, maar ook om bikers uitda-

ging in de vorm van geluidswallen, 

groenstroken en afvalbulten te bieden. 

Daarnaast wilden we het mountainbiken 

dichter bij de Deventenaren te brengen, 

Steun de routebouwers, 

koop een vignet 

Bij elkaar opgeteld zijn de 

vier routes goed voor 110 km 

fietsplezier. Dankzij verbin-

dingsroutes kun je ook naar 

de rondjes van Lochem 

(vanaf rood) en Holten (vanaf 

paars) trappen. De tracks van 

het Sallandse routenetwerk 

zijn vrij toegankelijk, maar 

een bijdrage van 8 euro 

wordt zeer op prijs gesteld. 

In ruil hiervoor krijg je een 

vignet en lever je een belang-

rijke bijdrage aan het onder-

houd.  MOUNTAIN BIKE - 

NETWERKDEVENTER.NL 
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in de hoop zo meer mensen voor de 

sport te enthousiasmeren.” Na heel 

wat onderhandelingen met de ge-

meente, omwonenden en bedrijven 

sprong het licht voor Ben en zijn kom-

panen op groen en konden ze aan de 

slag. Het resultaat is Oostermaet 2.2: 

een MTB-route die deels door het kijk-

dozenlandschap loopt en deels door 

de stadswildernis – waar bikers pittige 

klimmetjes, spannende afdalingen, 

drops en zelfs een heuse rockgarden 

voor hun kiezen krijgen.  

 

“We zijn nog lang niet klaar met klus-

sen”, vertelt Ben enthousiast. “Zo heb-

ben we 25.000 euro subsidie gekregen 

om op het industrieterrein een Urban 

Skills & Bikeparkte bouwen. Hiervan is 

20.000 euro bestemd voor de aanleg, 

de rest voor het geven van clinics, 

MTB-lessen en andere activiteiten. 

Door gebruik te maken van oude ban-

den, pallets en een oplegger gaan we 

dit park een industriële uitstraling ge-

ven. Verder willen we Oostermaet een 

stuk mooier maken en zijn we druk-

doende om Salland te upgraden. Voor-

lopig zijn we nog wel even bezig.” 

Stadswildernis 
Tijd voor een verkenning. Om op te war-

men begin ik met de 4 km lange Weche-

lerveld-route. Al vanaf de eerste meters 

worden mijn stuurvaardigheid op de 

proef gesteld. Als een volleerd skiër  

slalom ik rakelings langs bomen. Door 

de goede flow kan ik flink doortrappen. 

Heerlijk. Bij een klein klimmetje zet ik 

aan. De heuvel is nauwelijks hoger dan 

‘Boomworteltapijten zorgen  
ervoor dat ik als een milkshake 
door elkaar wordt geschud’



een molshoop, dus terugschakelen is 

niet nodig. Verder gaat het, naar bene-

den. De singletrack blijft draaien en  

keren. Opletten dus. Ik geef een beetje 

gas bij en snijd iedere bocht zo scherp 

mogelijk aan. Na een klein kwartiertje 

ben ik weer bij de parkeerplaats op het 

Wechelerveld aanbeland. Vanaf hier pik 

ik de rode Oostermaet-route op.  

Via een woonwijk en een bosperceeltje, 

waar ik obstakels als een bruggetje en 

een paar bultjes moet overwinnen, be-

reik ik A1 Bedrijvenpark Deventer. Na-

tuur heeft plaatsgemaakt voor stadswil-

dernis. Zover het oog reikt zie ik kille 

kantoorgebouwen, vormloze fabrieken 

en megalomane meubelboulevards. Net 

als ik me begin af te vragen wat ik hier 

doe, zie ik een houten bord waarop 

Wijnberg Climb prijkt. Verrast sprint ik 

vanaf het betegelde fietspad links om-

hoog. De klim is inderdaad steil, maar 

prima te doen. Ook de afdaling, zo’n 

100 meter verderop, stelt niet teleur: 

lekker smal en snel.  

 

Verstopte rotstuin 
Ik laat de stadsberg achter me en ploeg 

langs sloten richting de A1. Een hinder-

nis in de vorm van een berg aarde 
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MTB-route 

Op zoek naar een  

uitdagende mtb-route?  

Alle MTB-routes in  

Nederland zijn nu ook op 

Fietssport te vinden. Check 

FIETSSPORT.NL/ROUTES
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doemt op. De track gaat er recht over-

heen. Het kost me heel wat moeite om 

de pittige kuitenbijter te halen. Zonder 

vaart te minderen laat ik me aan de  

andere kant naar beneden vallen. Om-

dat ik zelden zo’n trail feature tegen-

kom, besluit ik om ‘m nog een keer te 

pakken. Ook onverwacht is de in het 

struikgewas verstopte rotstuin waar ik 

even later vanaf dender. Tof om te 

doen. Vanaf hier duikt de route via as-

faltwegen en brede karresporen het 

achterland in. Mooi, maar niet heel 

spannend. Uitdagender is het laatste 

stuk dat dwars door het bos loopt.  

Diepe kuilen en boomworteltapijten 

zorgen ervoor dat ik als een milksha-

ke door elkaar wordt geschud. Heer-

lijk. Na 34 km ben ik weer terug bij 

het beginpunt. 

 

Lappendeken van landschappen 
Ik heb de smaak te pakken en besluit 

om mijn tanden ook nog in de groene 

IJsselland-route te zetten. De 34 km 

lange lus begint meteen met een mooi 

stuk langs de N-weg. Houten brugge-

tjes, bulten en bochten vliegen voorbij. 

Daarna gaat het over stille achteraf-

weggetjes richting Landgoed Nieuwe 

Rande. Het is draaien en keren wat de 

klok slaat. Als een surfer golf ik over 

de trails. Ook de rest van de route 

schotelt me een mix van landwegen en 

lekker lopende bospaden voor. Knap 

hoe de routebouwers erin zijn geslaagd 

om in deze lappendeken van land-

schappen een mooi parcours uit de 

grond te stampen. Na een kleine twee 

uur genieten bereik ik weer het Weche-

lerveld. Moe maar voldaan stap ik af. 

De teller staat op 79 km en 83 hoogte-

meters. Gezien alle ‘bouwplannen’ die 

nog op stapel staan, is dit waarschijn-

lijk niet de laatste keer dat ik mijn bike 

in Salland de sporen geef. •

‘Je krijgt pittige klimmetjes, 
spannende afdalingen, drops  
en zelfs een heuse rockgarden 
voor de kiezen’



Met hond Koos aan zijn zijde verwel-

komt Sander Kool mij in zijn tussenwo-

ning in de Meern bij Utrecht, waar hij 

inmiddels veertien jaar samen met zijn 

vrouw Chantal en twee kinderen woont. 

“Ik had nooit gedacht dat ik het centrum 

van Utrecht zou verlaten, maar ja, als er 

gezinsuitbreiding komt, ga je daar toch 

anders over denken. Voorzieningen in 

de wijk en het groen om de hoek wordt 

dan toch belangrijk. En je fietst hier zo 

de wijk uit richting het Groene Hart of 

de Utrechtse Heuvelrug.   

 

Toerklassiekers 

De NTFU heeft dus een sportieve fietser 

binnengehaald? “Jazeker, de fiets zit in 

mijn genen. Mijn vader was voorzitter 

van WTC Woerden en ik mocht regelma-

tig mee naar profwedstrijden als de Tour 

de France en Gent-Wevelgem. Ook ging 

ik op fietsvakantie met mijn vader.” Met 

enige trots haalt hij een foto tevoor-

schijn waar hij als jochie van twaalf po-

seert naast een bepakte racefiets. “De 

Afsluitdijk over met fikse tegenwind, dat 

kan ik me nog goed herinneren.” 

Ooit begonnen op de MTB-trails van de 

Utrechtse Heuvelrug, kwam een jaar of 

tien geleden de racefiets in beeld. Daar-

mee ontstond al snel het idee om met 

een aantal vrienden af te reizen naar 

toerklassiekers als de Amstel Gold Race 

en de 11-stedentocht. “Door de aanschaf 

van een Argon gravelbike heb ik nu ook 

de smaak te pakken gekregen van het 

gravelen. Zo probeer ik elke week met 

vrienden op de fiets te springen.” 

 

Militaire operaties wereldwijd 
In het dagelijks leven is Sander werk-

zaam bij de Koninklijke Marine als lei-

dinggevende voor de 

Defensie-Duikgroep. Naast de fietssport 

loopt ook de duiksport als een rode 

draad door zijn leven. “Na het VWO wist 

ik niet zo goed welke kant ik op wilde. 

Rechten studeren in Amsterdam leek me 

wel wat, maar mijn vader vond dat niet 

zo’n goed idee. Ik had echter eerst een 

dienstplicht te vervullen en kwam zo bij 

het Korps Mariniers terecht. Na een jaar 

gediend te hebben bij het korps volgde 

ik een officiersopleiding aan het Konink-

lijk Instituut voor de Marine. Daarna 

specialiseerde ik me in het ruimen van 

explosieven, op land en onder water, en 

werd ingezet voor militaire operaties en 

oefeningen over de hele wereld, van de 

Oostzee tot de Perzische Golf. Hoewel ik 

nu een bureaufunctie heb, is het duiken 

nog steeds een belangrijk onderdeel van 

mijn werk. Zo volg ik de komende weken 

een duikopleiding om het nieuwste ma-

teriaal te ervaren.”  

 

Positieve blik 
Sander ziet mijn oog vallen op een open 

geslagen boek op een bijzettafeltje in de 

kleurrijke woonkamer. ‘De meeste men-

sen deugen’ van Rutger Bregman.  

“Ik ben er nog mee bezig, maar maak er 

graag een variant op: ‘de meeste fietsers 

Als voorzitter van het NTFU-Hoofdbestuur be-
reikte Rikus Jager vorig jaar de maximale zit-
tingstermijn van negen jaar. Utrechtenaar 
Sander Kool (47) neemt het stokje voor de ko-
mende drie jaar over. We stellen hem aan je voor.

‘De meeste  
fietsers deugen’
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INTERVIEW

‘Ook al leven we in 
een individualis -
tische maatschappij, 
ik ben ervan  
overtuigd dat  
sport verbindt’

TEKST WILMA VORSELMAN / BEELD  PIETER VAN LEEUWEN



deugen’. Het glas is altijd half vol, in 

plaats van half leeg, ik ben van de posi-

tieve insteek.” 

 

Wat wil je als voorzitter van de NTFU be-

reiken? “Ik wil vooral zorgen voor ver-

binding en de belangen van alle 

sportieve fietsers in Nederland beharti-

gen. Ook al leven we in een individualis-

tische maatschappij, ik ben ervan 

overtuigd dat sport verbindt. Het maat-

schappelijk belang van de fietsvereni-

ging en het sportieve fietsen is groot. 

Daarnaast wil ik me ervoor inzetten om 

het werk van bestuurders en vrijwilli-

gers te verlichten, één van de ambities 

uit het NTFU-meerjarenbeleidsplan. Het 

is belangrijk dat NTFU-verenigingen ple-

zier blijven houden in het organiseren 

van toertochten. Er komt steeds meer 

werk op het bordje van een toertochtor-

ganisatie. De regeldruk is groot.  Een 

mooie stap is al gezet met het vereen-

voudigen van de vergunningaanvraag, 

het EVA-systeem.”  

 

Professionele ondersteuning 
Sander spreekt uit ervaring als hij de or-

ganisatie van een toertocht aanstipt. 

Sinds enkele jaren is hij betrokken bij de 

Jacco Versluis Classic in Woerden, een 

toertocht die hij helpt organiseren als 

ode aan het overlijden van zijn beste 

vriend. “Deze vreselijke gebeurtenis, hij 

kreeg een acute hartstilstand op de fiets, 

wilden we omzetten in iets positiefs. 

Deelnemers gaan op pad voor een goed 

doel, de Hartstichting. Bij de tweede  

editie sloten we ons aan bij de NTFU en 

was ik onder de indruk van de voorde-

len die dat oplevert én de professionele 

ondersteuning die wij ontvingen vanuit 

de sportbond. Daar sluit ik mij maar al 

te graag bij aan.”  • 

Nieuwsgierig waar onze 
nieuwe NTFU-voorzitter 
zich mee bezig houdt,  
volg hem dan via  
Twitter/SanderKool 
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COLUMN

ls je als mountainbiker niets gemerkt 

hebt van de discussies rondom de moun-

tainbikeroutes bij Nijmegen, dan heb je 

onder een steen geleefd. De media pakte met volle 

kracht uit, ongenuanceerd en ongefundeerd. Voor de 

mensen onder die steen: natuurliefhebbers hebben 

bezwaar gemaakt tegen de route in Watermeerwijk 

met het oog op onze grootste kever, het vliegend 

hert. Niet veel later richtten ze zich op het hele Rijk 

van Nijmegen en het hele dierenrijk. Dat is verve-

lend, maar we leven in een rechtstaat en iedereen 

heeft dus het recht om bezwaar te maken en zo nodig 

een rechtszaak te starten. Ga alleen niet constant 

dreigen met de Raad van State. Gewoon starten bij 

de lagere rechtbank, net als iedereen. Pas als je daar 

en in het hoger beroep hebt verloren, mag je naar de 

Raad van State.  

 

Dat je de nodige emotie in de strijd gooit, is begrij-

pelijk en natuurlijk ook een goede strategie (lieve 

hertjes). Liegen gaat me altijd net even te ver, maar 

dat is nu eenmaal van deze tijd. Nu kun je als reactie 

op deze protesten gaan schelden, bedreigen of het 

probleem bagatelliseren, maar daarmee ga je geen 

prijzen winnen. Bovendien wil ik niet zo met men-

sen omgaan. Om de (goe)gemeente aan onze kant te 

krijgen, is het waarschijnlijk effectiever om serieus 

te luisteren en te kijken waar we wat aan kunnen 

doen. Route stukje verleggen met het oog op het 

vliegend hert, een kruising aanpassen… Lijkt me 

geen probleem. De route zal er alleen maar beter van 

worden. Uiteraard willen we niet aan de eis voldoen 

om alle mountainbikeroutes uit het Rijk van Nijme-

gen te schrappen, maar afgezien van de eisers ver-

wacht ook niemand dat. 

 

Maar ik zie nog meer voordelen van de protesten.  

We proberen al tientallen jaren de gedragsregels 

(wees aardig voor wandelaars!) tussen de oren te 

krijgen bij een enorme groep mountainbikers. Dat 

valt niet mee, maar nu moet je door alle media-aan-

dacht toch wel een enorme eikel zijn om niet door te 

hebben dat asociaal gedrag niet alleen ten koste gaat 

van andere bosbezoekers, maar uiteindelijk ook van 

je eigen mountainbikemogelijkheden.  

 

Een ander voordeel van de protesten is dat we steeds 

scherper worden bij de aanleg om op die manier eco-

logische en sociale problemen te voorkomen en zo 

nodig op te lossen. Zo heb ik bijvoorbeeld een duide-

lijke evolutie gezien in de kwaliteit van natuurtoet-

sen die we bij de bouw van een mountainbikeroute 

moeten maken. Dat betekent soms ook meer beper-

kingen, maar wie kan daar tegen zijn als onze hob-

by niet ten koste gaat van flora en fauna. Ik zou dus 

willen zeggen: leve de protesten! • 

Protest

“Dat je de nodige emotie in de 
strijd gooit, is begrijpelijk en 
ook een goede strategie” 

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.



fgelopen najaar is de eer-

ste van drie fases afge-

rond. Dat betekent dat de 

volgende routes klaar 

zijn: Gorssel-Noord en – Zuid, Zutphen, 

Vorden, Lochem, Borculo en Ruurlo. 

Eerder al kreeg route Zeddam, Montfer-

land, een upgrade. Ook zal route Win-

terswijk gereed zijn wanneer dit maga-

zine verschijnt. De routes tellen dan sa-

men al ruim 180 km.  

 

Het begin 
Enkele jaren geleden hebben lokale 

wielerverenigingen en Stichting Achter-

hoek Toerisme de handen ineen  

geslagen om nieuwe mountainbikerou-

tes aan te leggen en bestaande routes te 

upgraden. Met financiële middelen van-

uit Provincie Gelderland en de betrok-

ken gemeenten en toestemming van de 

verschillende terreineigenaren kon Pa-

trick Jansen van Tracks & Trails aan de 

slag om de routes te ontwerpen. Nadat 

er door onafhankelijke partijen ook na-

tuurtoetsen zijn afgenomen kon worden 

begonnen met het aanleggen. Bij de 

aanleg krijgt hij hulp van een kraanma-

chinist en vele vrijwilligers die onder 

andere helpen met het snoeiwerk en die 

de afwerking en het onderhoud van de 

paden verzorgen. Intussen werd ook de 

Stichting MTB Achterhoek opgericht die 

het onderhoud coördineert.  

 

Aard van de routes  
De getrainde mountainbiker moet abso-

luut de routes Lochem (21 km) en Zed-

dam (26 km) een keer gereden hebben. 

Niet voor niets staan beide routes vaak 

hoog in de MTB-lijsten. Beiden kennen 

veel hoogtemeters en ook is er geïnves-

teerd in de aanleg van vele kilometers 

singletrack. Rondom de Lochemse Berg 

is er de mogelijkheid meerdere routes 

aan elkaar te koppelen. Zo wordt route 

Lochem vaak met route Vorden (26 km) 

gecombineerd. Vorden kent een aantal 

mooie en uitdagende singletracks, afge-

wisseld met brede paden en zandwe-

gen. Ook voor de fanatieke mountainbi-

kers zitten er zeer uitdagende stukken 

in de route. Route Ruurlo (14 km) is daar 

eind 2020 aan toegevoegd. Het grootste 

deel van de route gaat door dicht bosge-

bied, met onder meer acht kilometer aan 

singletrack. Ook steek je onderweg 

twaalf bruggetjes over in het rabatten-

bos: uniek voor mountainbiken in Ne-

derland! Route Borculo (16 km) is ge-

schikt voor de beginnende mountainbi-

ker en neemt je mee over brede zandwe-

gen door het coulisselandschap waar de 

Achterhoek bekend om staat. Ook dient 

de route deels als verbinding tussen de 

routes Lochem en Ruurlo. Route Gorssel-

Zuid gaat door de bossen en heide tus-

sen Almen, Eefde en Gorssel en bestaat 

uit een goede mix van zand- en gravel -

wegen waarop snelheid gemaakt kan 

worden. Ook hier liggen uitdagende sin-

gletracks. Vaak wordt deze route gecom-

bineerd met Gorssel-Noord (12 km) of 

Zutphen (12 km) om extra kilometers te 

maken. MTB route Winterswijk zal ook 

gereed zijn wanneer dit magazine ver-

schijnt. De route gaat uitkomen op zo’n 

35 tot 45 km en kent veel afwisseling van 

Mountainbiken  
in de Achterhoek 

ADVERTORIAL

A
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In 2019 is begonnen met een flinke upgrade en 
de aanleg van nieuwe MTB-routes in de Achter-
hoek. Nu al vind je er meerdere routes rondom 
de Lochemse Berg en Montferland die voldoen 
aan het huidige ‘2.0+’ tijdperk. Dit is nog maar 
het begin, want ook elders in de Achterhoek 
worden nieuwe routes aangelegd. 



single track, brede zandwegen en hoog-

temeters op de oude vuilnisbelt.  

 

Doorontwikkeling en onderhoud 
Intussen wordt ook elders in de Achter-

hoek verder gewerkt aan de ontwikke-

ling van nieuwe routes, waaronder de 

gemeenten Aalten en Oost-Gelre. De rou-

tes worden goed onderhouden door en-

thousiaste vrijwilligers. Alle Achterhoek-

se routes, m.u.v. route Zeddam – vignet 

Natuurmonumenten-, zijn te rijden zon-

der vignet en dus kun je er ‘gratis’ ge-

bruik van maken.  

Wel brengen het onderhoud en de door-

ontwikkeling van de routes kosten met 

zich mee. Een vrijwillige bijdrage wordt 

daarom gewaardeerd. Een financiële bij-

drage doen, kan door een bedrag naar 

keuze over te maken naar NL16RABO 

0347 4931 49 t.n.v. ST. MTB Achterhoek 

o.v.v. ‘vrijwillige bijdrage’. •  
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Kijk alvast, wanneer de corona - 

maatregelen het weer toelaten, 

voor leuke arrangementen een 

actief weekend weg, of een 

dagje mountainbiken in de 

Achterhoek op  

MTBINDEACHTERHOEK.NL 

Startlocaties  
Je route starten doe je bij:  

• Camping Het Waldhoorn in Eefde - routes Gorssel-Zuid en –Noord en Zutphen  

• De Wildenborcherhof in Vorden - route Vorden 

• BIKE Totaal Goossens in Lochem bij MTB  huur, Boetiekhotel BonAparte en  

    Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem - route Lochem 

• Ultimate Adventures bij MTB-huur of een clinic - route Borculo  

• De Heikamp in Ruurlo - route Ruurlo   
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BRYTON Paradepaardje 
Op zoek naar een fietscomputer die je 

feilloos de weg wijst? Dan ben je bij de 

Bryton Rider 750E aan het goede adres. 

Het paradepaardje van de Taiwanese 

techreus heeft een 2,8 inch kleuren-

touchscreen en een spraakgestuurde 

zoekfunctie. Dankzij de 

voorgeprogrammeerde OpenStreetMap-

kaarten, handige gebruikersinterface, 

krachtige accuduur (20 uur) en GNSS-

ondersteuning (5 satellieten) behoort 

doelloos dwalen tot het verleden. 

Uiteraard houdt de slimme computer 

ook al je fietsdata (snelheid, afstand, 

gemiddelde etc.) en trainingsgegevens 

(synchronisatie met o.a. STRAVA, 

TrainingPeaks) bij. Dankzij ANT + FE-C 

heeft de Rider ook alles in huis om je 

indoor-fietstrainer aan te sturen. 

BRYTONSPORT.COM 

PRO  Stoer stuur 
De beste stuurlui staan vaak aan wal. Bij PRO is dit niet het geval. Zo is het 

nieuwe LT Gravel Alloy-stuur speciaal ontwikkeld voor gravelgrinders die 

zowel gecontroleerd als comfortabel van de gebaande paden willen gaan. 

Hiertoe is de LT Gravel van lichtgewicht 6061-aluminium vervaardigd en 

uitgerust met een flare van 10 graden. Deze flare – bredere onderkant ten 

opzichte van de bovenkant – moet ervoor zorgen dat je armen en polsen 

minder belast worden. Het stoere stuur heeft een compacte bocht en is be-

schikbaar in verschillende breedtes: 40,42, 44 en 46 cm.  

PRO-BIKEGEAR.COM

€249,95

€39,99

LEDENACTIE  Met voordeel het voorjaar in 
Onze partner FuturumShop heeft speciaal voor NTFU/Fietssport Plus-

leden weer een aantal hele gave deals speciaal voor jou samengesteld. 

Begin het voorjaar goed met een nieuwe helm, een flitsende Oakley zon-

nebril of zijn jouw race- of mtb banden aan vervangen toe? Houd je  

lidnummer bij de hand en ga snel naar FUTURUMSHOP.NL/FIETSSPORT 





De schots- en-scheefliggende kasseien 

zijn als sinds jaar en dag een smaak-

maker in de Ronde van Midden-Bra-

bant. Menig renner beet in het 

verleden zijn tanden al eens stuk op  

de 800 meter lange strook. Ook toer-

fietsers kunnen hier dus hun lol op. 

 

De Watertorenstraat is een zijweg van 

de Lage Ham, een doorgaande weg 

naar het dorp  ‘s Gravenmoer. Na het 

plaatsnaambordje fiets je eerst nog 

nietsvermoedend over doodnormale 

straatstenen. Ter hoogte van de auto-

sloperij begint het feest. Tenminste,  

als je van een beetje afzien houdt; het 

bonkige wegdek doet er alles aan om 

jou (en je fiets) te grazen te nemen.  

Stevig doortrappen is het devies.  

Doe je dit niet, dan sta je meteen ge-

parkeerd.De weg zelf dankt zijn naam 

aan de watertoren die als een vergeten 

schaakstuk in het land staat. Het had 

overigens maar een haartje gescheeld 

of de bijna honderd jaar oude toren 

had het loodje gelegd. In 1944 waren 

Duitse soldaten van plan om de 45 

meter hoge kolos, die ze als observa-

tiepost gebruikten, op te blazen. Ver-

zetsstrijders uit Dongen staken hier 

een stokje voor door de explosieven 

weg te halen. •

De Watertorenstraat in Dongen laat menig kas-
seienstrook in Vlaanderen verbleken tot een 
gladgestreken stuk asfalt. De Brabantse kinder-
koppen lijken namelijk zo uit een laadbak te zijn 
gekieperd. Heerlijk om overheen te dokkeren.   

Dokkeren  
in Dongen

TEKST ARD KRIKKE

SPOT
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Meer spots  
vinden? 
Download onze 
Fietssport app 
 
FIETSSPORT.NL 
/APP

Weet jij ook een leuke spot? 

Mail deze dan naar 

redactie@fietssport.nl 

en wie weet komt-ie in de app.
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Van smalle beklim-
mingen over gedoofde 
vulkanen tot brede  
lopers langs de wijn-
gaarden van de  
Moezel. Verslag van 
een zonnig weekend 
vorig jaar in de veel-
zijdige Vulkaaneifel.

REIZEN

TEKST / BEELD BRAM DE VRIND
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Vulkaaneifel  
volle bak



Windmolens draaien op de heuvels, 

dichte bossen bedekken de hellingen en 

twee burchtruïnes waken over de vallei. 

Aan de horizon domineren de kegelvor-

mige vulkanen. In dit decor bedwingen 

we de majestueuze beklimming vanuit 

het stadje Monreal naar de L98 over een 

smalle landweg tussen de velden. On-

dertussen breekt de zon door om ons op 

een heerlijke nazomermiddag te trakte-

ren. Een beter begin van het fietsweek-

end in de Vulkaaneifel kunnen we ons 

niet wensen. 

 

Perfecte uitvalsbasis 
Op zo’n 3,5 uur rijden van Utrecht is de 

Vulkaaneifel een prima uitvalsbasis 

voor een fietsweekend. Zoals de naam al 

verklapt, is de streek in de oostelijke Ei-

fel gevormd door vulkanen. Kegelvormi-

ge heuvels en ronde kratermeren zijn 

opvallende verschijningen in het land-

schap. In het noorden gaat de streek 

over in de Hocheifel, waarvan de Hohe 

Acht, een gedoofde vulkaan, met 747 

meter het hoogste punt is. Ten zuiden 

ligt de Moseleifel met zijn wijngaarden 

op terrassen langs de Moezel. 

We hebben een huisje geboekt bij Center 

Parcs Park Eifel in Gunderath. Het park 

ligt centraal in het gebied met mooie be-

klimmingen letterlijk om de hoek. Het 

park is van alle gemakken voorzien: er 

is een supermarkt, tropisch zwempara-

dijs en je kunt er eten onder palmbomen 

in één van de vijf restaurants. Voor de 

authentieke Duitse gastronomie zoek je 

beter een restaurant op in het dorp. Cen-

ter Parcs ziet wielrenners graag komen. 

Sterker nog: ze organiseren dit jaar voor 

de tiende keer hun eigen wielerevene-

ment Eifel Cycling Classic (zie kader). 

  

Drie routes voorbereid 
Mats, Maarten en ik hebben drie tochten 

uitgezet om het gebied in al zijn  

diversiteit te verkennen. We luiden het 

weekend in met een ronde van 60 km 

naar het historische stadje Monreal in 

het oosten. Morgen staat de Koningin-

nenrit op het programma: een noordelij-

ke lus van 160 km via de Hocheifel naar 

het Ahrtal en de oevers van de Rijn. Zon-

dag zakken we af naar het zuiden om te 

klimmen langs de wijngaarden aan de 

Moezel (120 km). Uit de routeprofielen 

blijkt nog maar dat klimmersbenen hier 

geen overbodige luxe zijn: we krijgen 

dagelijks 1000 tot 3000 hoogtemeters 

voor de wielen. 

Naast de doorgaande wegen zoeken we 

ook de smalle landwegen op waar je 

vrijwel ongehinderd kunt doorfietsen. 

Op dat vlak worden we al tijdens het 

eerste rondje op onze wenken bediend. 

De beklimming vanuit Monreal (1,5 km, 

8%) door de velden is een juweeltje. 

Steile stukken en vlakkere fases wisse-

len elkaar af. We maken vaart en gaan 

uit het zadel om het steilste deel van 16 

procent te bedwingen. 

Eenmaal boven draaien we tempo op de 
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Eifel Cycling Classic 

Wielerweekend met social ride 

op vrijdagmiddag, toertocht 

met routes van 50, 100 en 150 

km, plus gravelrit van 80 km in 

de Vulkaaneifel, met voldoende 

uitdaging voor zowel beginners 

als gevorderden. De 10e editie 

is 17-20 september 2021.  

EIFELCYCLINGCLASSIC.NL 

 

Overnachten 

Center Parcs Park Eifel is een 

geweldige uitvalsbasis voor een 

uitdagend wielerweekend. Gun-

derath ligt 180 km vanaf Maas-

tricht, 318 km vanaf Utrecht. 

CENTERPARCS.NL 
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doorgaande weg. Bij Hambuch duiken 

we een vermakelijk straatje in met een 

afdaling, klimmetje en zigzag langs de 

weides; een passage die prima in een 

wielerkoers zou passen. Maarten krijgt 

het op z’n heupen en plaatst een demar-

rage om langzaam uit beeld te verdwij-

nen. Na een bosrijke fase dalen we af 

naar het park waar ons een Weizenbier 

en uitgebreid pastabuffet wacht. Laat 

die Koninginnenrit maar komen! 

 

Rad am Ring 
De volgende morgen worden we om-

ringd door ronkende motoren. Een para-

de van sportwagens komt voorbij. Ze 

zijn op weg naar het beroemde circuit 

van de Nürburgring. Het circuit is niet 

alleen toneel van Formule1-races, maar 

heeft ook een link met wielrennen. 

Wielrenners en mountainbikers kunnen 

zich er elk jaar uitleven tijdens het fiets-

evenement Rad am Ring. Bovendien 

zijn in de ‘groene hel’ meerdere WK’s 

verreden. Gerrie Knetemann kroonde er 

zichzelf in 1978 wereldkampioen. 

We laten het circuit achter om vanuit 

Adenau te klimmen naar de Hohe Acht, 

met 747 meter het dak van de Eifel. De 

zeven km lange beklimming over een 

brede weg met stijgingspercentages 

rond zes procent is niet heel spectacu-

lair. Maar eenmaal bij de parkeerplaats 

onder de top wacht de afslag naar het 

avontuur. We draaien een asfaltpad op 

dat gaandeweg Mortirolo-achtige ge-

daantes aanneemt. Het 360 gradenpa-

norama vanaf de Kaiser Wilhelmtoren 

op de top maakt de beklimming echter 

de moeite waard. 

Even later duiken we met 65 km per uur 

de afdaling in. Een heerlijke fase volgt 

waarin we over 25 km vals plat afzakken 

naar het Ahrtal. Met zijn rotsachtige 

hellingen, wijnterrassen, spoorbruggen 

en -tunnels lijkt het alsof we door een 

modelspoordiorama op ware grootte 

fietsen. Overigens kun je in de vallei 

kiezen of je wilt doorrijden op de door-

gaande weg, of de drukkere toeristen-

route pakt op de Ahr-Radweg over een 

verlaten spoortraject.  

 

Kaffee mit Kuchen 
We verlaten het Ahrtal via een lange lo-

per (5,1 km, 4%) richting Königsfeld. 

Dan zetten we de dalende lijn in richting 

de koffiestop in Bad Breisig aan de Rijn. 

Op het terras aan de rivier bestellen we 

een koffie en een groot stuk taart. Die 

calorieën verbranden we toch wel! 

'‘Het is alsof we door een  
modelspoordiorama op  
ware grootte fietsen’



De Kaffee und Kuchen komen echter 

weer omhoog als we de ‘Mur de Lützin-

gen’ (1 km, 13%) beklimmen, een smeer-

lap met uitschieters naar 20 procent! 

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: we 

hebben de Rijnvallei binnen enkele kms 

achter ons gelaten. 

 

Na nog een klimmetje dalen we af naar 

een meer met een camping, wandelaars 

en picknickende toeristen aan de oevers. 

Op het eerste gezicht niets bijzonders. 

Ware het niet dat het gaat om een volge-

lopen vulkaankrater en wel de grootste 

caldera van Centraal-Europa. De Laac-

her See is acht km in omtrek en wordt 

omringd door een muur van heuvels. 

Het is een bijzonder gezicht. 

 

Als de dag teneinde loopt, rijden we 

over rustige landwegen, terwijl de zak-

kende zon de golvende velden in prach-

tig strijklicht zet. Met 3000 hoogteme-

ters en 160 km in de benen zijn we in-

middels aardig afgedraaid. “Ik ben nog 

nooit zo leeg geweest”, constateert Mats 

bij aankomst op het park. We hebben 

onze hersteldrankjes wel verdiend. 

 

Sprookjesachtig uitzicht 
De volgende morgen lijken we te zijn be-

land in een sprookje. We dalen af naar 

Cochem aan de Moezel. Het idyllische 

vakwerkstadje en zijn feeërieke burcht 

baden in het zachte ochtendlicht.  

Het verbaast me niet dat dit plaatsje in 

de negentiende eeuw een trekpleister 

was voor schilders uit heel Europa. 

De ronde door de Moseleifel met zijn  

wijnterrassen en lange beklimmingen 

langs de Moezel is het toetje van ons fiets-

weekend. We fietsen een stukje langs het 

groene water om vanaf de Panorama -

strasse (5,9 km, 5%) opnieuw te genieten 

van het uitzicht op Cochem.  Na een snel-

le afdaling schroeven we het gemiddelde 

nog wat verder op terwijl we kop over kop 

rijden langs de Moezel. Rondvaartboten 

en kanovaarders drijven op het water.  

Bij het imposante spoorviaduct van Pün-

derich (97 bogen!) draaien we een ob-

scuur weggetje op: tijd om te klimmen!  

 

Vanaf de oevers is het eerst zwoegen 

met percentages rond tien procent tus-

sen de wijngaarden. Vervolgens kun-

nen we lekker in het ritme komen op  

de geleidelijke beklimming van de 

Bergstrasse. Nog even doortrekken naar 

het laatste bultje en we bereiken de top 

op 400 meter hoogte.  

Het uitzicht mag er wezen. We fietsen 

dwars door de wijngaarden met uitzicht 

op de Moezel die een bijna volmaakte 

180 gradenbocht maakt. Het verkeer be-

weegt zich als speelgoedautootjes langs 

het water. We klikken uit de pedalen om 

het panorama in ons op te nemen. Daar-

na zeggen we de Moezel vaarwel.  

 

Onderling duel 
Dan volgt de mooiste helling van het 

weekend. De smalle beklimming van de 

Ruedelheck kronkelt vijf km lang over 

perfect asfalt met witte lijnen door een 

weelderig loofbos. De klim is onregel-

matig met percentages tot dertien pro-

cent. Maarten en ik maken er een  

wedstrijdje van. Hij plaatst al gauw een  
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demarrage, maar moet dat bekopen.  

Bij de haarspeldbochten kruip ik lang-

zaam naar zijn wiel. Het gat wordt 

steeds kleiner, maar ik kan er net niet 

bijkomen. Helemaal uitgewrongen  

rollen we over de finish. Wat een super-

decor voor een onderling duel! 

 

In de eindfase gaan we weer van de  

gebaande paden, met een serie korte 

klimmetjes op smalle landwegen zoals 

je ook in Limburg vindt. Voldaan bollen 

we uit richting het park. Dat de Eifel  

degelijke wegen en lange beklimmingen 

heeft, was bij ons wel bekend. Maar de 

variatie in landschappen (van dichte 

wouden tot wijnvelden) én de mix van 

wegen (van brede districtswegen tot 

kronkelende landweggetjes) hebben 

verrast. Wanneer gaan we weer? •

Routes 

Bram heeft drie routes uitgestippeld in de 

Vulkaaneifel. Van 60, 120 en 160 km. Wil jij 

ze ook fietsen? Kijk op 

FIETSSPORT.NL/EIFEL 

Geschikt voor 

Racefiets 
 

Beste reistijd 

Van april tot oktober 

 

 

Hoogtepunten 

Variatie in landschappen 
Relatief dichtbij 
 
 
 

 

Tegenvallers 

Zwaar terrein: klimmersbenen  
geen overbodige luxe 





De Friese kliffen zijn ontstaan tijdens de 

voorlaatste ijstijd. Oprukkend vanuit 

Scandinavië duwden reusachtige glets-

jertongen massa’s leem, zand en stenen 

voor zich uit. Toen het ijs zich zo’n 

150.000 jaar geleden terugtrok, bleven 

zwerfkeien, heuvels en dus kliffen achter.  

Het Rode Klif – Rea Klif op zijn Fries – 

dankt zijn naam aan de kleur van het 

rode keileem waaruit het bestaat. Hoe-

wel de stuwwal maar een metertje of 

acht boven zeeniveau ligt, is het toch 

leuk om vanuit het gehucht Laaksum 

vol aan te zetten. Knijp boven op de 

dijk wel even in de remmen: het uit-

zicht op het IJsselmeer is prachtig.  

Ook niet te missen is de reusachtige kei 

die langs de kant van de weg ligt. De 

Friese spreuk “leaver dea as slaef”  

(liever dood dan slaaf) spreekt boekde-

len. De krasse uitspraak is een verwij-

zing naar de Slag bij Warns; in 1345 

werd hier de Hollandse Graaf Willem 

IV door de onverzettelijke Friezen in de 

pan gehakt. Gelukkig is dit allemaal 

lang geleden gebeurd, waardoor jij nu 

al fietsend van dit on-Friese landschap 

kunt genieten. •

Friesland is zo plat als een dubbeltje. Gaasterland, 
een streek in het zuidwesten van de provincie, 
vormt een uitzondering. Behalve lage heuvels 
(gaasten) vind je hier zelfs heuse kliffen, waar -
onder het Rode Klif.  

Het Rode Klif

TEKST ARD KRIKKE

SPOT
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Weet jij ook een leuke spot? 

Mail deze dan naar 

redactie@fietssport.nl 

en wie weet komt-ie in de app.

Meer spots  
vinden? 
Download onze 
Fietssport app 
 
FIETSSPORT.NL 
/APP



Allereerst is het goed om te weten wat 

er in je lichaam gebeurt tijdens het trai-

nen. In je spieren worden suikers ver-

brand met zuurstof die via je longen en 

het bloed bij je spieren komt. Bij die ver-

branding komt energie, water (zweet en 

damp) en koolstofdioxide (CO2) vrij. 

Heb je voldoende zuurstof tijdens het 

trainen, dan noemen we dit duurzone 1 

(D1). Heb je een iets te weinig zuurstof, 

dan train je duurzone 2 (D2). En als je 

veel te weinig zuurstof hebt, en niet 

meer kunt praten zonder te hijgen, dan 

train je duurzone 3 (D3) of nog zwaar-

der: je weerstandszone. 

 

Als je lichaam te weinig zuurstof krijgt, 

gaat de verbranding minder goed en be-

gint je lichaam te verzuren. Een klein 

beetje is niet zo erg, maar wordt dit 

veel, dan heeft je lichaam meer tijd no-

dig om deze verzuring weer af te voeren. 

Daardoor duurt het veel langer voordat 

je van een dergelijke rit hersteld bent. 

Op Strava en via slimme horloges kun je 

je hersteltijd zien. Die kan in deze geval-

len wel oplopen tot 72 uur. Doe je dit 

elke dag, dan word je niet beter, maar 

juist steeds vermoeider. Ga je er te lang 

mee door, kun je zelfs overtraind raken.  

 

Trainen in je lage zone 
Het meest effectief is het om tijdens je 

dagelijkse woon-/werkritten je lage zo-

nes (vooral D1) te trainen. Als je name-

lijk je snelheid in D1 kunt verhogen, heb 

je daar in alle andere zones profijt van. 

Bovendien kom je dan sowieso later in 

zone 2 of 3 en dat scheelt energie!  

Hoe pas je dit slim toe tijdens je woon-

/werkritjes? Omdat je de hele dag nog 

mag werken, is het fijn als je fris op je 

werkplek aankomt. Dat bereik je dus 

het beste door veel in D1 te fietsen. Maar 

let daarbij wel op dat je veel afwisselt in 

belasting en vooral in toerental. Als je 

heel eentonig hetzelfde tempo en de-

zelfde trapfrequentie aan zou houden, 

wordt je lichaam lui en minder efficiënt. 

Schakel daarom veel en probeer zo veel 

mogelijk met een hoog beentempo te rij-

den. Houd dus als basis aan, dat je 

woonwerkkilometers steeds zo licht mo-

gelijk probeert te fietsen. Om het leuk te 

maken en je lijf toch te trainen, kun je 

een van de volgende twee oefeningen 

doen. 

1. Trapfrequentie-intervallen 

Als je lekker aan het fietsen bent, kijk je 

wat je ‘ vanzelfsprekende’ trapfrequentie 

Stel je voor dat je elke dag heen en weer naar 
je werk fietst. Hoe kun je dat het beste doen, 
zodat je ook echt beter wordt van deze ritjes? 
Harmen Scholtalbers van de Wielrenschool legt 
uit hoe je dat aanpakt.

Werken  
na je werk
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TRAINING

TEKST HARMEN SCHOLTALBERS 
BEELD ARD KRIKKE

'Je krijgt met 
deze trainingen 
een hele goede 
basisconditie'



is. Dat is je uitgangspunt. Vervol-

gens ga je elke vijf minuten 5 RPM 

meer fietsen. Dus is je normale toe-

rental 85 RPM, dan is de eerste ver-

hoging vijf minuten 90 omwentelin-

gen en daarna ga je vijf minuten 95 

RPM en zo door tot 110 RPM. Vervol-

gens breng je de trapfrequentie 

weer elke keer 5 RPM omlaag. Dus 

vijf minuten 105 omwentelingen, 

dan vijf minuten 100 omwentelin-

gen, enzovoort. Totdat je weer terug 

bent op 85 omwentelingen. 

 

 2. Oefenen met zo veel mogelijk  
omwentelingen 

Je rijdt je normale tempo. En na elke 

vijf minuten ga je één minuut zo veel 

mogelijk omwentelingen maken. Bij 

beide oefeningen is het van belang dat 

je niet gaat ‘ stuiteren’  op je fiets en 

dat je hartslag laag blijft. Kun je niet 

stil blijven zitten, maak dan iets min-

der omwentelingen. Ook kan het hel-

pen om je buikspieren aan te spannen.  

 

Winst in je basisconditie 
Als je voelt dat je hartslag gaat stijgen,  

ga je niet minder snel rondtrappen, 

maar schakel je een tandje lichter. Na-

tuurlijk is je snelheid dan lager, maar 

dat is niet erg. Je gemiddelde is niet van 

belang bij deze oefeningen. Je zult zien, 

dat je na een aantal keren als vanzelf 

een hogere ‘vanzelfsprekende’  trapfre-

quentie krijgt. En dat is pure winst! Dit 

is namelijk een super goede basis.  

 

Je krijgt met deze trainingen een heel 

goede basisconditie. En als je eenmaal 

een hoge trapfrequentie kunt trappen, 

kun je dat ook als je een wat zwaarder 

tempo moet trappen. En blijk je ineens 

veel makkelijker met dat groepje vrien-

den mee te kunnen komen in het week-

end. Veel plezier! • 

Over de auteur 

Harmen Scholtalbers is  

bikefitter en trainer bij  

Wielrenschool. Hij zorgt ervoor 

dat je met nog meer plezier op 

je fiets zit. Door je fiets af te 

stellen op jouw lichaam zodat 

je geen fietspijntjes meer hebt. 

WIELRENSCHOOL.NL
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VAUDE  Goed gevoel 
Wisselvallig lenteweer? Geen probleem met het Vaude Women’s All Year 

Moab ZO Jacket. Dankzij de afritsbare mouwen tover je dit (multi)functio-

nele trailjacket met capuchon – winddicht en waterafstotend – razendsnel 

om in een vest. Ideaal voor lange voorjaarsritten met koele ochtenden en 

warme(re) middagen. Ook de milieuvriendelijke productie van de fietsjas 

bezorgt je een goed gevoel; de stof bestaat deels uit een mix van gerecy-

clede PET-flessen en hergebruikt koffiedik. Verder is de Moab voorzien van 

het ecologische Green Shape-label en voldoet het aan de strenge milieu -

eisen van het internationale bluesign-keurmerk. Je hebt de keuze uit drie 

kleuren. VAUDE.COM 

 

€150,-

LAZER  Houd je koppie erbij 
Dat ze bij Lazer niet op hun achterhoofd 

zijn gevallen, bewijst de nieuwe Sphere. 

Behalve optimale bescherming biedt de 

racehelm ook het nodige comfort. Denk 

hierbij aan prettig zittende padding, uit-

stekende ventilatie en een handig af-

stelstelsysteem (Advanced Rollsys-sys-

teem). Doordat de afstelknop bovenop 

de helm zit, biedt dit achter veel ruimte 

voor fietsers die over een flinke bos haar 

beschikken. Ideaal voor dames die altijd 

met hun paardenstaart lopen te worste-

len. Verkrijgbaar in zes kleuren en vier 

maten, van S tot XL (52-64 cm), ook in 

MIPS-uitvoering. LAZERSPORT.COM 

SPECIALIZED  Sneaker met looks 
Met de Specialized 2FO Roost Clip kun je overal uit de voeten. Van bikepar-

ken tot stadsparken en van singletrails tot stadscafés. De sneakerachtige 

MTB-schoen blinkt naast zijn looks ook uit in pascomfort en functionaliteit. 

Zo kan de bovenkant door het gebruik van slijtvast leer en textiel tegen een 

stootje. Ook met het pascomfort zit het wel snor; de sneldrogende voering en 

de ergonomisch ontworpen Body Geometry-zool legt je voeten tijden het fiet-

sen (of lopen) in de watten. De dempende EVA-tussenzool, de ‘kleverige’ 

SlipNot-buitenzool en de mogelijkheid om schoenplaatjes te monteren  

maken het plaatje tenslotte helemaal compleet. SPECIALIZED.COM 

 

€139,99

€109,90



FIETSSPORT MAGAZINE   •   41

BYTBAR  Hapt lekker weg 
Een nieuwe speler in de energierepen-

wereld is het Hollandse Bytbar. Ze doen 

het net even anders, want ze brengen 

drie energierepen op de markt die (uiter-

aard) lekker weghappen, maar waarvan 

de verpakking 100% composteerbaar is. 

De wikkel gooi je thuis in je groene kliko 

of op de composthoop. Je hebt de keus 

uit Red Fruit Crunch, Chocolate Almond 

Nuts en de hier afgebeelde Blazing Ba-

nana Boost. Deze is gevuld met onder 

andere rijstsiroop, rozijnen, plantaardi-

ge kokosolie en gedroogde bananenpoe-

der. En de naam zegt het al: deze vegan 

powerbar geeft je een power boost. Met 

33 koolhydraten per reep blijf je actief 

doorgaan. Te bestellen op BYTBAR.COM

SELLE SAN MARCO  Kort en bondig 
Sportieve fietszadels zijn de laatste jaren steeds korter geworden. De Aspide 

Short Open Fit Racing van Selle San Marco is hier een goed voorbeeld van. 

Met een lengte van slechts 250 mm is dit zadel maar liefst 28 mm korter dan 

de oorspronkelijke Aspide. Behalve de afmetingen springt ook de brede 

vorm, met uitsparing in het midden (Open Fit), in het oog. Hierdoor kun je 

volgens de Italianen makkelijker de ideale zitpositie vinden. Je achterwerk is 

in ieder geval blij met de uit Biofoam bestaande padding. Beschikbaar in 

narrow- (139 mm/180 gr) en wide- (155 mm/185 gr) uitvoering.  

SELLESANMARCO.IT 

€1,98

€3349,-

€149,-

LOOK  Vol gas 
Bij Look denk je waarschijnlijk niet meteen aan gravelbikes. Eén blik op de 

matgrijze Look 765 GRAVEL maakt je duidelijk dat de Fransen niet bang zijn 

om het strakke asfalt te verlaten. Look ontwierp de carbon bike voor gravel-

laars die vol gas over onverharde paden willen knallen. De Shimano GRX-on-

derdelen, de RS-wielen en de Look-onderdelen (zadel, stuurpen, stuur) leggen 

je in ieder geval geen strobreed in de weg: ze functioneren onder alle omstan-

digheden vlekkeloos, of je nu over de Veluwe fietst of in de Achterhoek op 

avontuur gaat. Gewicht: 9,1 kg. LOOKCYCLE.COM 
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Een neuroot is een zenuwpees, iemand die 
zich moeilijk aanpast aan verschillende situa-
ties. Aldus het woordenboek. Een ietwat 
vreemde verwijzing naar onze testfiets. Deze 
razendsnelle gravelracer laat zich namelijk 
niet in één hokje plaatsen. Wij gingen op pad 
met de Cube Nuroad C:62 SL.

Het Zwitsers 
zakmes 
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Vorig jaar was de Nuroad al verkrijgbaar 

als scherp geprijsd alu-model. Een 

enorm populaire fiets, zo bleek. Niet zo 

gek dat Cube besloot de range eens 

flink uit te breiden. De Nuroad is dit jaar 

maar liefst in acht verschillende uitvoe-

ringen verkrijgbaar: van de randon-

neur-achtige Pro FE (Fully Equiped) met 

spatborden, bagagedrager en geïnte-

greerd voor -en achterlicht tot de SL met 

SRAM AXS-groep.  

 

Dit topmodel is uitgevoerd in Carbon ‘n’ 

Prizmblack kleurstelling. Over smaak 

valt niet te twisten, maar niet elke twee-

wieler die bij de Duitse fietsgigant van 

de lopende band rolt, heeft zo’n hoog 

rockster-gehalte als deze gravelbike. In 

een donker, houten fietsschuurtje is de 

fiets al een plaatje. Maar hij gaat pas 

stralen als je het matzwarte frame met 

zijn strakke lijnen buiten uitlaat. De bo-

venbuis is namelijk afgewerkt met een 

speciale regenbooglak die glinstert bij 

blootstelling aan zonnestralen. De de-

tails maken het geheel echt af. De fiets 

bevat een topcap, setje stuurdoppen, 

cassette en ketting in oil slick kleur. 

 

Nieuw: carbon 
De carbon Nuroad komt in drie varian-

ten. De meest voordelige Pro-versie is 

uitgerust met Shimano GRX400 en Ful-

crum Rapid Redwielen. De Nuroad Race 

heeft een lichtgewicht aluminium wiel-

set van Newmen, aangedreven voor een 

2x11 GRX-set. En voor iets meer dan 

vierduizend euro rijd je op de SL (Super 

Light). Alle drie de frames zijn opge-

bouwd rondom hetzelfde C:62 frame en 

uitgerust met diverse nokjes, zodat je de 

Nuroad kunt omtoveren tot pakezel 

voor bikepacking.  

 

De C staat overigens voor carbon en 62 

voor de verhouding tussen koolstofve-

zels (62%) en de speciale hars (32%) die 

Cube gebruikt voor de productie van het 

TEST

TEKST BART VAN DE VOSSENBERG / BEELD ARD KRIKKE



frame. Het resultaat is een vederlicht 

frame van slechts 1.100 gram dat stijf is 

waar nodig, maar tegelijkertijd comfor-

tabel op de plekken waar dat kan. Dat 

comfort is niet alleen te danken aan het 

framemateriaal, maar ook aan het ont-

werp. Zo zorgt de laagaangezette 

staande achtervork voor voldoende flex 

zodat oneffenheden in het terrein niet 

recht je onderrug inschieten. En is er 

ruimte gemaakt voor rubbers tot 45 mm. 

Rijd je met spatborden? Dan kun je nog 

steeds met 40 mm banden rijden. Daar-

door kun je tijdens je rit eenvoudig 

schakelen tussen asfalt, gravel, bospa-

den of zelfs singletracks.  

 

De SL is verder nog uitgerust met de 

elektrische, draadloze SRAM AXS 12-

speed-aandrijflijn, remmen doe je met 

de hydraulische Force-remmen en de 

carbon wielset is van Newmen. Dat is 

heel veel fiets voor 4.049 euro. 

Vedergewicht 

Genoeg tech-talk, tijd voor praktijktest. 

Ik test de fiets in heuvelachtig terrein 

waarbij ik afwisselend over slechte as-

faltstroken, snelle hardpack gravelpa-

den, modderige bospaden en 

natuurlijke singletracks rijd. Benieuwd 

of de Cube haar claim waarmaakt: is 

deze Nuroad echt een alleskunner?  

Na een korte warming-up over het  

asfalt, duik ik de eerste ‘strade bian-

che’ in. Ik trap de Nuroad goed op zijn 

staart en schiet weg bij mijn collega.  

Ik versnel door en schiet een brede 

grindweg in die steil omhoogloopt. 

Daar valt op hoe licht deze fiets is.  

Ik heb nauwelijks door dat ik op een 

gravelbike rijd. Veel gravelbikes zijn 

gebouwd voor comfort. Vaak voelt de 

fiets daardoor wat log en sloom aan. 

Niets van dat bij de Nuroad. Deze gra-

velbike is superlicht en lekker reactief. 

Elke trap is raak. Bovendien kom je 

44 •   MAART 2021



FIETSSPORT MAGAZINE   •   45

met de Eagle-cassette met 10-50 vertan-

ding overal boven. Of die mooie regen-

boogcassette echt nodig is, waag ik 

overigens te betwijfelen. Heb je een ste-

vig stel polderpoten, dan kom je in de 

Veluwse, Limburgse en Sallandse heu-

vels ook prima boven met een 11-speed.  

 

Wendbaar als een crossfiets 
Na de klim volgt een serie bochtige sin-

gletracks die de Mathieu van der Poel 

in mij naar boven haalt. Wat een heer-

lijke gooi-en-smijtfiets. Je gooit de 

‘kont’ makkelijk de bocht om en je 

kunt lekker scherp insturen. Dat cross-

gevoel is niet zo gek als je de geome-

trietabel erbij pakt. De cijfers tonen 

veel overeenkomsten met een veldrij-

fiets, alleen de wielbasis is wat langer 

voor extra stabiliteit.   

 

Die lichtvoetigheid en speelsheid heeft 

echter ook zijn beperkingen: de Nu-

road voelt wat zenuwachtig als de 

route ruiger wordt. Op een modderige 

track met boomwortels verlies ik bijna 

de controle maar hervind ik net op tijd 

de balans. De gemonteerde tubeless 

Tenaci- banden van Ere Research zijn 

prima voor strakke gravellanen, maar 

bieden te weinig grip bij lastige om-

standigheden. Deze banden wijken 

overigens af van de standaard afmon-

tage. Normaal is de SL uitgerust met 

WTB Riddler-rubbers. Die hebben een 

grover profiel en zouden dus meer grip 

moeten bieden. Uiteindelijk denk ik 

dat een stuur met wat meer flare – de 

bocht loopt naar buiten – me meer ver-

trouwen geeft op technische secties. 

 

Eindoordeel 
Al met al heeft de Nuroad C:62 SL de 

test glansrijk doorstaan. Deze gravel-

bike is als een Zwitsers zakmes: pijl-

snel op klimmen, comfortabel op 

lange gravelstroken en wendbaar op 

slingerende singletracks. Alleen op 

technische paden mis je wat controle, 

maar daar heb je mountainbikes voor. 

Voor een nette prijs krijg je een heel 

complete gravelbike die ook nog eens 

wat kopjes laat draaien door zijn fraaie 

design. • 

‘Je gooit de ‘kont’ makkelijk  
de bocht om en je kunt lekker 
scherp insturen’

Plussen 

- Superlicht  

- Wendbaar  

- Veel waar voor je geld 

 

Minnen 

- Minder geschikt voor  

ruiger terrein 

 

PRIJS € 4.049,- 

CUBE.EU/NL



Ze heeft slechts twee wielerseizoenen 

achter de rug bij haar vereniging WTC 

Markelo, maar voor Berlinda (50) 

staat haar rode Trek al wel langer pa-

raat. De voorbereiding voor haar eer-

ste triatlon bracht haar in aanraking 

met de racefiets. “In 2012 had ik het 

plan opgevat om deel te nemen aan de 

triatlon in Holten en gaf ik me op voor 

een serie triatlon trainingen. Zwem-

men, hardlopen en fietsen. Tja, dan 

heb je ook een racefiets nodig. Drie 

weken mocht ik van de lokale fietsen-

zaak een model uitproberen en ik was 

meteen verkocht. De triatlon zwom, 

liep en fietste ik helemaal uit. Gewel-

dig hoe het publiek langs de kant van 

de weg je toejuicht.” 

 

Van topfit naar conditieloos 
Toen werd Berlinda ziek. Na een aantal 

onderzoeken kwam de diagnose: een ont-

stoken dikke darm. Deze moest operatief 

verwijderd worden en ze kreeg de mede-

deling dat ze met een stoma verder door 

het leven moest. “Dat was wel slikken. 

Drie weken heb ik in het ziekenhuis door-

gebracht, daarna ging ik een lange her-

stelperiode van enkele jaren tegemoet. 

Mijn conditie was totaal verdwenen en ik 

vroeg me af of ik ooit wel weer aan het 

sporten kwam.” Langzaamaan begon de 

Markelose op haar gewone fiets te toeren. 

“Ik werd gevraagd om mee te doen aan 

een triatlon in Markelo, in een team van 

drie, waarbij ik het fietsgedeelte voor 

mijn rekening zou nemen. Die 20 kilome-

ter was een ware overwinning voor me!” 

 

Fietsen of koffie schenken 

In datzelfde jaar, in 2019, las ik over de 

oprichting van een nieuwe wielervereni-

ging, WTC Markelo. Op de informatie-

avond ben ik meteen lid geworden. Geen 

idee of ik er klaar voor was om grotere af-

standen te rijden, maar ik wilde er graag 

bij horen. Ik dacht, mocht het fietsen me 

niet bevallen, dan kon ik altijd nog voor 

de koffie zorgen.” Op een zaterdag in 

april, bij de officiële start van de splinter-

nieuwe vereniging, fietsten een kleine 

honderd fietsers voor het eerst mee, in to-

taal hadden zich al 134 leden aangemeld. 

Bij de vraag waarom ze gekozen heeft 

voor het fietsen bij een vereniging begin-

nen de ogen van de Twentse te glanzen 

en start ze haar opsomming. “Je leert in 

een relatief korte tijd heel veel nieuwe 

mensen kennen en dat heeft, zeker in 

deze coronaperiode, zijn voordelen; er 

is altijd wel iemand die met je mee wil 

fietsen en je hebt een stok achter de 

deur om te gaan. Ook buiten de regu-

In deze nieuwe rubriek klikken we in onze pedalen 
en gaan op pad met een lezer die zich, ooit of on-
langs, aansloot bij een wielerclub of mountainbike-
vereniging. Over de liefde voor de fiets en de 
gezelligheid in een fietsgroep. We trappen af met 
Berlinda Schreurs-Eggink uit Markelo. 

De doorzetter 
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WELKOM BIJ DE CLUB

‘Je hebt altijd een 
stok achter de 
deur om op de 
fiets te stappen’

TEKST / BEELD WILMA VORSELMAN



liere trainingsmomenten spreek ik  

regelmatig af met andere leden. D 

aarnaast doe je langere tochten niet zo 

maar in je eentje, met je clubgenoten 

wel. Net als trainen in het donker.  

Dat zou ik alleen nooit doen, maar met 

een groepje kun je dan toch op pad.”  

 

De gezelligheid van de koffiestops on-

derweg of na afloop heeft ze wel gemist 

het afgelopen seizoen, én, niet te verge-

ten, in een groep kun je ook altijd even 

uit de wind fietsen. 

 

Fanatiek bestuur 
Berlinda wil tenslotte de rol van de fana-

tieke bestuursleden aanstippen. Ze fiet-

sen zelf mee en daarbij vaak ook als 

wegkapitein voor de groep. Het afgelo-

pen seizoen hebben ze hun best gedaan 

om zichtbaar te blijven en de leden de 

gelegenheid te geven elkaar te ontmoe-

ten. Door bijvoorbeeld gezellige koffie-

stops in te richten op de Holterberg en 

de jaarlijkse ledenvergadering, die di-

gitaal moest plaatsvinden, aan te kon-

digen met de bezorging van een koek- 

bij-de-koffie-pakket. Mede mogelijk ge-

maakt door onmisbare club sponsoren.   

 

Berlinda heeft inmiddels naast haar 

racefiets, de collectie uitgebreid met 

een gravelbike en mountainbike. En 

dat heeft ook weer zo zijn voordelen 

als je bij een vereniging als WTC  

Markelo fietst, die zowel race- als 

mountainbike trainingen aanbiedt. 

“Heb ik zin om het bos in te gaan of  

ga ik liever voor het asfalt? Die af -

wisseling houdt het leuk.” • 

Op zoek naar een club?  

Bij de NTFU zijn ruim 500 ver-

enigingen aangesloten, dus er 

is er altijd wel één bij jou in  

de buurt. Voor een compleet  

overzicht zie 

FIETSSPORT.NL/CLUBS
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CAMPAGNOLO   
Altijd de juiste cadans 
Ook Campagnolo biedt nu ook een gra-

velgroep aan: de Ekar. De Ekargroep 

beschikt over één voorblad en een cas-

sette met 13 tandwielen. Het grootste 

tandwiel heeft 44 tanden. Naar keuze 

heeft het voorblad 38, 40, 42 of 44 tan-

den. Naast de cassette 10-44T zijn er 

ook nog de 9-36T en de 9-42T. Ekars 

unieke gravelspecifieke aandrijving 

geeft een complete reeks versnellings-

verhoudingen die soepel en natuurlijk 

toe- of afnemen om altijd met het juiste 

ritme te kunnen fietsen. Daarmee is de 

Ekar geschikt voor het uitdagendste ter-

rein. Daar komt nog bij dat de groep 

heel licht is en toch betrouwbaar, duur-

zaam en snel. De Ekar ontleent zijn 

naam aan de Cima Ekar in Vicenza, 

waar hij ontwikkeld is. I-C-C.NL 

BONTRAGER   Niet goed, geld terug 
De Verse Elite is het meest veelzijdige prestatieve Bontrager-zadel ooit, als we 

het persbericht mogen geloven. Het is ontworpen voor m/v/o en voor elk soort 

terrein. Het zadel is een lichtgewicht zadel dat snel en comfortabel is, waar je 

ook rijdt. Net als alle Bontrager-zadels kun je dit zadel na dertig dagen nog re-

tourneren. Niet tevreden? Dan mag je het terugbrengen en krijg je je geld 

terug. Zo eenvoudig is het. Het zadel is verkrijgbaar in tal van maten, allemaal 

met een anatomische uitsparing over de volledige lengte en met langere rails, 

zodat je het perfect kunt afstellen. De Verse Elite heeft Austenite-rails die lich-

ter zijn dan holle titanium rails, een inForm-design plus een Blender-houder 

om een Flare-achterlicht te monteren.  TREKBIKES.COM 

€99,99

ISAAC  Gravelmachine 
Snel, betrouwbaar en elektrisch, dat is de gravelbike Saros e-Xplore van 

Isaac Cycle. De wielersporter wil het hele jaar door van hard en onverhard 

kunnen genieten. Isaac heeft daar op ingehaakt met de lancering van de 

gravelbikes Hadron Xplore en Torus. Met de Saros e-Xplore wordt het nog 

makkelijker om de onverharde wegen de baas te kunnen. Fietsen door 

stoffige of modderige onverharde wegen is hot. De Saros e-Xplore geeft je net 

dat tikkeltje extra kracht en comfort. Het kloppende hart van deze gravelbike 

is de Fazua Evation-technologie. Die wordt geroemd voor de betrouwbare en 

krachtige ondersteuning. De motor zal je met een maximaal vermogen van 

400 Watt vooruit stuwen. Op een lichtgewicht carbonframe brengt deze 

gravelracemachine je naar al die nog onontdekte paden. ISAACCYCLE.COM  
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VAN NICHOLAS  Aerodynamisch 
De Ventus van Van Nicholas is bedoeld voor wielersporters die het betove-

rende gevoel van titanium voor het eerst willen beleven. De Ventus be-

schikt over schijfremmen, een groot aantal technologische updates en 

heeft een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De Ventus heeft een geïnte-

greerd balhoofd en een volledig carbon voorvork met geïntegreerde rem-

kabelgeleiding. De toewijding aan het voortdurend blijven innoveren, 

komt bij de nieuwe Ventus bijvoorbeeld tot uiting door de 12 mm steekas-

sen, die de stijfheid en krachtoverbrenging bevorderen, en de geïnte-

greerde rembekabeling in de onderbuis voor een betere aerodynamica. 

Ook de flat-mount-schijfremmen met 160mm-rotors zijn een belangrijk 

element.  De flat-mount-schijfremmen verbeteren het aerodynamische ef-

fect op één van de moeilijkste punten van het frame. De Ventus is geschikt 

voor banden tot 28mm. VANNICHOLAS.COM 

€139,-

€2499,-

BROOKS Nostalgie 
Sinds 1866 creëert Brooks England zadels die het comfort van de fietser 

verbeteren. Brooks-zadels hebben de eigenschap zich over tijd aan de 

vorm en rijstijl van elke fietser aan te passen. En ze worden alleen maar 

mooier met de leeftijd. De B17 is al meer dan 100 jaar het bestverkochte 

Brooks-zadel en voldoet al even zo lang aan de behoeften van miljoenen 

fietsers voor woon-werkverkeer, gravel rijden, wielrennen, bikepacking 

en toerfietstochten. Deze zadels worden met de hand gemaakt in 

Engeland en weten de tijdloze schoonheid, unieke flexibiliteit en 

natuurlijk comfort van het premium leren ontwerp te behouden.  

Het speciale B17 zadel is handgemaakt met gegraveerd motief en met 

koperen klinknagels en rails. Het is gemaakt van duurzaam 5 mm 

comfortabel en ademend leer. BROOKS.COM 

KASK  Veilige cocktail 
Voortbordurend op het succes van de 

Mojito X biedt de Mojito 3 een supervei-

lig Octo Fit-bevestigingssysteem, meer 

comfort en een mooi ontwerp. De Mojito 

3 biedt voor elk soort wielersporter een 

veilige, aantrekkelijke en betaalbare 

helm. Opvallend is de esthetische en 

iconische achterkant, de markante voor-

zijde en de functionaliteit. De specifieke 

KASK Blue Tech-padding aan de binnen-

kant van de helm zorgt voor een hoog 

draagcomfort. Het voert het zweet af, 

voorkomt huidirritatie en houdt het 

hoofd koel, droog en comfortabel. De 

grote ventilatiegaten bevorderen de koe-

ling. Het Octo Fit-systeem maakt het mo-

gelijk om de helm heel precies op het 

hoofd aan te passen. Reflecterend mate-

riaal verhoogt de zichtbaarheid. De 

helm weegt 230 gram. KASK.COM 

€150,-





Daarom heeft het Duitse bandenmerk 

een ‘Binnenband Recycling Programma’ 

opgezet wat ertoe heeft geleid dat inmid-

dels alle binnenbanden van het merk re-

cyclebaar zijn geworden. Want samen 

gaan voor beter, dat schept pas echt een 

goede band.  

 

Elk jaar belanden er miljoenen binnen-

banden in de prullenbak. Iets wat het 

hele milieuvriendelijke idee van fietsen 

teniet doet. Om deze verspilling aan ban-

den te leggen is Schwalbe in 2015 gestart 

met een programma waarbij binnenban-

den worden hergebruikt, vertelt Sebastian 

Bogdahn, Sustainability manager, met 

trots. “We geloven in een toekomst 

waarin de fiets een sleutelrol speelt bij het 

vormgeven van een groenere mobiliteit. 

Hierbij is het goed dat er een beweging 

ontstaat waarin mensen zich meer be-

wust worden van alle gevolgen die hun 

dagelijks gedrag veroorzaakt.’’  

 

Na die bewustwording is het voor de 

consument eigenlijk heel simpel. Je 

hoeft slechts je oude binnenbanden af  

te geven bij de plaatselijke fietsenzaak.  

Zij kunnen deze op hun beurt kosteloos 

naar Schwalbe sturen, want de fabrikant 

neemt zijn verantwoordelijkheid naar de 

samenleving toe en het milieu erg seri-

eus, zo benadrukt Bogdahn. “Door oude 

binnenbanden te recyclen kunnen wij 

het energieverbruik met 80% verminde-

ren in vergelijking met de productie van 

nieuwe grondstoffen. En gelukkig 

komen we sinds de start van ons project 

nu al uit op ruim vijf miljoen ingeza-

melde binnenbanden voor hergebruik.’’  

 

Oneindige kringloop 
Schwalbe’s programma betekent een 

drie dubbele groene mijlpaal, want zo 

gebruiken ze minder energie, zijn er 

minder ruwe grondstoffen nodig en 

blijft er ook minder afval over. Inmid-

dels is de fabrikant zo ver dat iedere 

nieuwe conventionele Schwalbe bin-

nenband nu al voor 20% uit gerecy-

clede grondstoffen bestaat. Natuurlijk 

zonder kwaliteitsverlies, verzekert 

Bogdahn. 

 

Naast de ‘groene’ beweging om met  

gerecycled materiaal te rijden, raadt 

Schwalbe aan regelmatig de banden-

spanning te controleren. Dat maakt dat 

je langer met je bandenset kunt doen, 

benadrukt de Sustainability manager. 

“Door met te weinig lucht in je banden 

te fietsen zullen de zijwanden van de 

band vervormen. Je rijdt dan op de 

‘schouders’ van je band en niet in het 

midden waar de dikste rubberlaag zit. 

Dat maakt dat het materiaal sneller slijt 

en de band voortijdig vervangen moet 

worden. Dat is zonde. En ons samen  

inzetten voor recycling, dat schept 

 tenslotte pas echt een goede band.” 

SCHWALBE.NL • 

Fietsen is gezond. Gezond voor jezelf, maar het is 
ook een milieuvriendelijke vervoersbeweging. En 
volgens Schwalbe kan het nog beter. Veel bewuster, 
duurzamer en ‘groener’. 

Samen gaan voor beter
ADVERTORIAL
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Ons plan om naar Zwit-
serland af te reizen was 
al vroeg in het voorjaar 
gesmeed en toen brak 
de coronacrisis uit. 
Naarmate de vertrekda-
tum in zicht kwam, 
werd het spannend: 
konden we gaan of 
niet? Met wisselende 
berichten over de kleur-
coderingen in Europa 
was het tot daags voor 
vertrek onzeker, maar 
uiteindelijk werd het 
duidelijk. Zwitserland, 
here we come! 
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REIZEN

Veelzijdig 
Verbier

TEKST / BEELD MICHEL ROMEN 



Onze bestemming is Verbier, of om pre-

cies te zijn het plaatsje Versegeres in 

het dal onder Verbier. Nederlanders 

Erik den Oudendammer en Jess Kroon 

runnen hier al geruime tijd MTB Ver-

bier, een begrip onder veel mountain-

bikers. Vanuit hun schitterende accom-

modatie begeleiden ze activiteiten van 

bikepark tot grand raid, en de verzor-

ging van ontbijt tot en met pizza uit ei-

gen steenoven. 

 

Het zal voor zich spreken dat we als jon-

ge honden staan te stuiteren als we ons, 

direct na aankomst in Versegeres, klaar 

maken voor de eerste rit. Rugzakken 

worden gevuld en protectie wordt aan-

getrokken - bij sommigen nog met het 

stof van de biketrip van vorig jaar erop. 

 

Opwarmen in het bikepark 
Als opwarmer staat het bikepark van 

Verbier op het menu. Een goed beweg-

wijzerd netwerk met afdalingen van 

uiteenlopende aard (van flowy tot ex-

treem ruw) ligt op ons te wachten en 

kan op eigen initiatief gevolgd worden. 

Hoewel ik geen liefhebber ben van ech-

te bikepark-trails, kost het toch weinig 

moeite om met een brede grijns van de 

ene kombocht in de andere boomwor-

telsectie te duiken. Hier en daar rijden 

we gitzwarte routes en kom je met een 

lichte endurobike (of mindset?) al 

gauw in interessante situaties. Niet 

zwart, maar minstens even uitdagend, 

is de gele wedstrijdtrack genaamd ‘Ti-

re’s fire’. Zoals de naam doet vermoe-

den is dit geen opwarmer, maar een 

full-on downhill track: extreem steil en 

ruw, en vaak het best op volle snelheid 

te rijden. Áls je het aandurft. 

Het bikepark ligt er dus goed bij. Later 

op onze trip wordt duidelijk dat de aan-

gelegde afdalingen vaak de beste weg 

zijn naar het dal. Maar het zou zonde 

zijn als we ons tot het bikepark zouden 

beperken. De omgeving van Verbier 

heeft nog veel meer te bieden. Met uit-

zicht op drieduizenders in alle wind-

richtingen sluiten we vol verwachting 

de eerste dag af. 

 

Klim naar de Lac des Vaux 
En die verwachtingen worden meer dan 

waargemaakt. In de dagen die volgen 

gidst Erik van MTB Verbier ons met een 

combinatie van shuttleritjes, skiliften 

en klimmen op eigen kracht naar alle 

hoeken van het gebied, en rijden we de 

ene na de andere fantastische trail.  

 

Eén van de mooiste routes die we heb-

ben gereden, is ongetwijfeld die langs 

het Lac des Vaux. Deze begint met een - 

letterlijk en figuurlijk - adembenemen-
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Accommodatie 

Erik en Jess maakten hun 

reputatie met MTB Verbier 

helemaal waar. Guiding,  

accommodatie en  

maaltijden waren top.  

MTBVERBIER.COM 

 

Zit je liever in een hip ski-

oord, en heb je een ruim 

budget, dan zijn er volop 

accommodaties te vinden 

in Verbier zelf, evenals lo-

kale MTB-gidsen.  

VERBIER.CH 
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de klim van het liftstation van Fontanet 

(2475 meter) naar het ’s zomers gesloten 

liftstation van Attelas op 2730 meter. 

Een hoogteverschil van slechts 255 me-

ter dus, maar op deze hoogte is de lucht 

een stuk dunner dan thuis. En met een 

conditie die (met name bij de corona-

thuiswerkers in ons gezelschap) te wen-

sen over laat, is het voor de meesten 

toch even serieus zwoegen om het 

hoogste punt van de trip te bereiken. 

Het harde werk is gauw vergeten als we 

beginnen af te dalen in de richting van 

het meer. Of meren eigenlijk, want een 

strookje grasland scheidt het meer in 

tweeën. Een smal wandelpad volgt de 

rotsachtige bergkam en kronkelt er 

vlak langs. Altijd bijzonder om te rijden 

‘Deze route heeft het allemaal: 
snelle singletrack door groene  
Alpenweides, krappe haarspeld-
bochten, wortelpassages en drops’



in deze rauwe, immense steenmassa’s, 

die je alleen hoog in de bergen vindt. 

Het is verleidelijk om af en toe een blik 

te werpen op het spectaculaire uitzicht 

over Verbier, maar met de nodige expo-

sure hier en daar houden we onze ogen 

toch maar gericht op het pad. Vlak 

voordat we aankomen bij Lac des Vaux, 

zigzagt het pad met de nodige scherpe 

haarspeldbochten steil omlaag. 

 

Na een lunchpauze bij de meertjes, met 

uitzicht op de zojuist afgevinkte zigzag, 

vervolgen we onze weg richting het 

plaatsje La Tzoumaz. De kale rotspa-

den maken vanaf hier plaats voor sin-

gletrails door de typische kleurrijke be-

groeiing die je hier in het najaar veel 

ziet. Minder exposed, maar nog steeds 

uitdagend en vooral lekker knallen. 

 

Adrenaline afdaling 
Een andere topper begint met een tra-

verse, toevallig weer vanaf liftstation 

Fontanet, naar de berghut Cabanne de 

Mont Fort. Deze traverse is al het ver-

melden waard, omdat het een lekker 

technisch stuk is. Vele rotsen zorgen 

ervoor dat je je aandacht hier geen m 

oment kunt laten verslappen. Ondanks 

de weinige positieve hoogtemeters 

moet je hier ook af en toe stevig trap-

pen om korte klimmetjes te bedwingen. 

Eenmaal aangekomen bij de bijna hon-

derd jaar oude Cabanne de Mont Fort, 

genieten we nog even van een drankje 



en het uitzicht tot aan het Mont Blanc-

massief. Het zicht op de omringende 

bergen met gletsjers maakt indruk en 

geeft tegelijkertijd te denken hoe lang 

we hier nog van kunnen genieten... 

Al snel lonkt de afdaling en zitten we 

op een rollercoaster van een pad rich-

ting het dal. Deze route heeft het alle-

maal: snelle singletrack door groene 

Alpenweides, krappe haarspeldboch-

ten, wortelpassages, drops... En dat ter-

wijl het pad af en toe vlak langs een 

diep ravijn voert. Het is niet moeilijk 

om te begrijpen hoe deze route de bij-

naam Vertigo heeft gekregen! 1500 ne-

gatieve hoogtemeters later staan we - 

alweer - met een brede grijns op onze 

gezichten in het dal. Terwijl we door 

het dal naar onze uitvalsbasis rijden, 

gonst de adrenaline nog door het lijf, 

en zitten de remmen nog tegen het 

kookpunt aan. Dit was de ultieme mix 

van alle smaakjes die de snoepwinkel 

genaamd Verbier te bieden heeft. Een 

perfecte afsluiter van ons verblijf. •
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Geschikt voor 

Voor elk niveau mountainbiker 
 

Beste reistijd 

Van juli tot en met september  
 

 

Hoogtepunten 

+ Schitterende omgeving 
+ Diversiteit aan trails 
 
 
 

 

Tegenvallers 

-  Niet goedkoop  
(tip: boek een all-in-verblijf om  
de kosten te drukken) 

Routes 

Ga je zonder gids op pad, dan is het liftstation of het bureau voor toerisme in 
Verbier een goede plek om een routekaart op te pikken. Het gebruik van liften  
of shuttlediensten is praktisch onvermijdelijk als je het hooggebergte wil erva-
ren. Wil je onbezorgd op pad, dan is een MTB-gids de beste keus. Het team  
van MTB-Verbier wist ons steeds te trakteren op geweldige trails, maar er zijn 
meer gekwalificeerde gidsen actief in de regio. Zie MTBVERBIER.COM /  
PUREBIKINGVERBIER.CH / BACKSIDEVERBIER.GUIDE 
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FFWD  Multifunctioneel stel 
De Tyro wielset van FFWD is voor fietsfanaten die gaan voor snelheid, kwa-

liteit, betrouwbaarheid en veelzijdigheid. Het is een carbon wielset die al-

tijd en overal gebruikt kan worden. Niet alleen voor op de weg. Met de 

mogelijkheid om banden tot 40mm te monteren is de Tyro ook geschikt 

voor de gravelaar. Een full carbon clincherset met alle huidige technische 

standaarden en de mogelijkheid om tubeless te rijden, alleen voor schij-

fremmen. Inclusief een set hoogwaardige naven met ratchet binnenwerk. 

FFWD.COM

SILCA  Zonnig comfort 
Begin het seizoen goed met dit knalgele 

stuurlint van Silca uit de Nastro Cus-

cino-collectie. Het 3,75 mm dikke (drie-

laags) lint ziet er niet alleen zonnig uit, 

maar is door de extra foam-demping 

ook een feest voor je handen. Daar-

naast zorgt de siliconen afwerking er-

voor dat je het heft onder alle 

weersomstandigheden stevig in handen 

hebt. Ideaal dus voor gravelgrinders, 

keienknallers en bikepackers. Ook han-

dig: het lint is extra lang en daardoor 

geschikt voor alle (dropbar) sturen. De 

aluminium stuurdopjes maken het ge-

heel af. Wordt met vlindervormige rem-

klemafdekking en afwerktape geleverd. 

SILCA.CC

SKS   Snelle pomp 
De Airworx vloerpompen van SKS hebben 

een ware metamorfose ondergaan. De nieuwe 

soft-touch handgreep zorgt voor de perfecte 

grip. Samen met de solide metalen voet van 

de pomp heb je je banden in een mum van 

tijd op de juiste spanning. De nieuwe slang-

geleiding zorgt voor een moderne en opge-

ruimde look en de grotere, hooggeplaatste 

drukmeter is goed af te lezen. Deze Airworx 

10.0 wordt geleverd met een ventielkop voor 

alle ventielsoorten, maar ook met twee adap-

ters voor het oppompen van bijvoorbeeld bal-

len en luchtmatrassen. SKS-GERMANY.COM

€999,-

€42,99

€45,-



De vrouw die eerder dat jaar nog we-

reldkampioen werd op twee baanonder-

delen (koppelkoers, scratch) was fysiek 

geen knip voor de neus meer waard. “Ik 

dacht: ik heb zoveel buffer, zoveel extra 

energie, corona krijgt mij niet klein. Dat 

valt dan toch vies tegen”, aldus Wild. 

Een veelzeggend verhaal. 

 

Hoewel begin vorig jaar al snel duidelijk 

werd dat het nieuwe coronavirus vooral 

grote gevolgen zou hebben voor oude-

ren, zwakkeren en mensen met onder-

liggend lijden, bleek dit al snel iets 

genuanceerder te liggen. Wat betreft 

acute ziekteverschijnselen lijkt dit ver-

haal redelijk te kloppen, maar op de 

langere termijn blijken ook gezonde, 

fitte mensen behoorlijk getroffen te 

kunnen worden door een besmetting. 

Het verhaal van Kirsten Wild is daar-

voor illustratief.  

 

Restklachten 
Het zogeheten post-COVID-syndroom 

omvat het geheel aan mogelijke rest-

klachten na het daadwerkelijke ziek 

zijn. Vermoeidheid, benauwdheid, 

spierpijn, hoofdpijn, geheugen- en con-

centratieproblemen en smaak- en reuk-

problemen zijn mogelijke klachten. 

Cijfers verschillen per onderzoek, maar 

na drie maanden lijkt ongeveer de helft 

van de ex-corona-patiënten nog één of 

meer van deze symptomen te ervaren. 

Hierbij lijkt iemands gezondheidstoe-

stand vóór besmetting met het virus, 

evenals de intensiteit van de ziekteperi-

ode zelf, weinig relevant. Het kan dus 

ook de sportieve fietser ten deel vallen.  

 

De vraag rijst hoe je fietstraining na zo'n 

coronabesmetting weer verantwoord 

kan worden opgebouwd. Zeker nu de 

lente voor de deur staat, willen we zo 

snel mogelijk weer onbezorgd de vaste 

rondjes kunnen maken.  

 

Net iets meer dan comfortabel 
De hoeveelheid wetenschappelijke lite-

ratuur over dit onderwerp neemt toe en 

ook door ervaring wordt de nodige ken-

nis vergaard. Het draait erom dat je de 

belasting geleidelijk gaat opbouwen, af-

gestemd op je niveau op dat moment.  

Dit is vaak een kwestie van maanden, 

en niet van dagen of weken. Het is zaak 

grip te krijgen op wat al wel en wat niet 

kan, om zo langzamerhand weer terug 

te komen op je oude niveau.  

 

Fietsers zijn fit en vaak gewend om lan-

gere tijd inspanningen te verrichten. 

Een situatie waarin de trap oplopen als 

uitputtend wordt ervaren, is hen onbe-

kend. Het is dan moeilijk begrijpen dat 

zoiets op zo'n moment al training is. 

Met training wil je, door het leveren van 

een vermoeiende prestatie, je fysiek 

naar een hoger plan tillen. Een vermoei-

ende prestatie lever je door net iets 

meer dan een comfortabele inspanning 

te doen. Door bijvoorbeeld een lusje van 

tien kilometer aan je rondje toe te voe-

Midden november zond de NOS een korte repor-
tage uit over Kirsten Wild. De 38-jarige wielrenster 
vertelde hoe ze na een COVID-19-besmetting uit-
geput kon raken van een klein blokje wandelen.

Fietsen na  
COVID-19
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GEZOND

'Heen en weer 
naar de keuken  
is plotsklaps al 
een training'

TEKST DAAN SINDELKA BEELD  COR VOS



gen. Is zitten of liggen het enige wat je 

nog gemakkelijk af gaat, dan is heen en 

weer naar de keuken plotsklaps al trai-

ning. En na een training heb je rust 

nodig. Doe je dat niet, raak je mogelijk 

overtraind. 

 

Geleidelijke opbouw 
In iedere fase van herstel zullen goede 

dagen zich met minder goede afwisse-

len. De ervaring leert dat de fanatieke 

fietser geneigd is mee te gaan in de 

waan van de goede dag, door bijvoor-

beeld veel langer te gaan fietsen dan 

tot waartoe opgebouwd was. Dan 

volgt bijna altijd een terugslag van 

soms wel meerdere dagen. Probeer 

van tevoren, al dan niet met professio-

nele hulp, een geleidelijke opbouw te 

bedenken, waar je jezelf strikt aan-

houdt, ook al denk je beter te kunnen.  

Probeer bij een nog lage belastbaarheid 

tussen de fietsdagen steeds minimaal 

een rustdag te hebben. Twee weekend-

dagen fietsen is leuk, maar kan post-

COVID de (werk)week ruïneren.  

 

Sporten houdt je geest gezond. Als je 

dat niet meer kunt, geeft dat vaak een 

mentale klap. Probeer echter goed te 

onthouden dat een te snelle opbouw  

op de lange termijn vertraging oplevert. 

Het komt uiteindelijk weer helemaal 

goed, ook al lijkt het soms van niet. 

 

Fysiotherapeuten die een COVID-19-

herstelzorgcursus hebben gedaan, 

kunnen goed helpen bij het verant-

woord opbouwen van de (trainings)- 

arbeid. • 
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Over de auteur 

Daan Sindelka is fysiothera-

peut MSc bij De Fysio in  

Soesterberg. Ooit wedstrijd-

renner, nu nog altijd wielergek 

en op de hoogte van alles wat 

speelt binnen de fietssport. 
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Dicht bij het centrum 
van Utrecht opende 
Eric van Stuijvenberg 
vijf jaar terug de deu-
ren van het fietscafé 
FREEM bikes & coffee. 
De zaak kreeg direct 
landelijke zendtijd op 
televisie, toen de Tour-
start Utrecht in vuur en 
vlam zette. Tom Du-
moulin flitste langs het 
fietscafé. FREEM lag 
destijds direct aan de 
route van de tijdrit. 
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FIETSSPOT

FREEM 
bikes & coffee

TEKST GERRIT VERMEULEN  

BEELD MICHIEL MAAS



Eigenaar Eric weet het nog goed: “We 

hebben de hele dag ijs verkocht. Het was 

verschrikkelijk warm die dag en de ijsjes 

waren niet aan te slepen!”. IJscoman 

wilde Eric niet worden toen hij het pand 

in Utrecht huurde van de vorige eigen-

aar. Ervaringen in andere fietsenzaken 

deden Eric beseffen dat het anders kon 

en volgens hen ook anders moest. “Fiet-

senmakers waren in mijn ogen altijd een 

beetje boze mensen, hadden weinig tijd. 

Wij wilden een mooie zaak neerzetten 

waar mensen niet alleen terecht konden 

voor een goede fiets, maar ook voor een 

goede kop koffie.” 

 

Exclusieve stadsfietsen 
Met dat idee voor ogen is Eric vervolgens 

begonnen. Als fanatiek fietser gaat zijn 

hart sneller kloppen van mooie racefiet-

sen en mountainbikes. Al snel bleek 

echter dat de mensen FREEM vooral 

wisten te vinden voor onderhoud aan 

hun fietsen. Racefietsen en mountainbi-

kes verkopen bleek een stuk lastiger. Het 

roer moest iets om. 

Nu kun je bij FREEM terecht voor exclu-

sieve stadsfietsen. Kwalitatieve stads-

fietsen als BSP, Birk, Achielle en Tout 

Terrain (toerfiets) en Urban Arrow (bak-

fiets). Eric vertelt met passie over het 

Utrechtse merk BSP. “Een echt Hollands 

product. De frames komen weliswaar uit 

het buitenland, maar de fietsen worden 

in Nederland opgebouwd.” 

 

Jonge gezinnen 
De reden dat Eric de mountainbikes en 

racefietsen heeft ingeruild voor kwalita-

tieve stadsfietsen laat zich makkelijk 

raden. De wijken rondom het fietscafé 

worden voornamelijk bevolkt door jonge 

gezinnen en stelletjes die het studenten-

leven zojuist hebben ingeruild voor het 
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werkende leven. Deze groep klopt aan 

bij FREEM om hun studentenbarrel in te 

ruilen voor hun eerste nieuwe fiets.  

Alleen in de zomerperiode is het drukker 

met onderhoud aan racefietsen en 

mountainbikes dan aan stadsfietsen. 

 

Eric: “We zijn soms een halve dag met 

een klant bezig. Mensen weten vaak  

helemaal niet wat ze precies willen.  

Het kost tijd om te bepalen welke fiets het 

beste past. Ervaring heeft mij geleerd dat 

klanten deze aandacht waarderen en dat 

ze terugkeren.” Die aandacht stopt niet 

bij het uitzoeken van een fiets in de win-

kel en het aanbieden van een kop koffie.  

Een proefrit met de bakfiets van Urban 

Arrow naar Rhijnauwen (Bunnik) is 

geen uitzondering. Eric: “Klanten zijn 

zo een paar uur weg met zo’n fiets. 

Geen enkel probleem bij ons.” 

Corona 
Iedereen die de laatste tijd geprobeerd 

heeft een fiets of aanverwante produc-

ten te kopen, heeft het ervaren.  

Levertijden zijn onbekend. De fietsenza-

ken varen wel bij de coronacrisis. Ook 

bij FREEM zijn de verkopen sinds april 

2020 verdubbeld ten opzichte van een 

jaar eerder. Uiteraard wordt er nu min-

der koffie geschonken dan voorheen. 

Mensen mogen immers momenteel niet 

naar de winkel komen. De werkplaats is 

open en klanten kunnen alleen op af-

spraak terecht. 

 

Hoewel het goed gaat, is het toch een 

rare tijd. Eric: “Op zaterdag was er altijd 

veel reuring, dat mis ik nu wel. Mensen 

bellen of mailen nu voor informatie. De 

fietsen worden ook gewoon via de mail 

besteld”. Het heeft er toe geleid dat Eric 

FREEM online nog beter op de kaart 

probeert te zetten. Zo is de webshop 

aangepakt en kunnen klanten bij de 

verschillende fietsfabrikanten zien hoe-

veel voorraad FREEM nog in de winkel 

heeft. “We laten nu nog beter zien wat 

we te bieden hebben en proberen klan-

ten naar de webshop te leiden”, aldus 

Eric. 

 

Toekomst 
Eric zou wel graag weer een mtb-/ 

gravelhoek willen inrichten in de win-

kel. “Ik ben op zoek naar een merk wat 

het complete plaatje kan leveren en wat  

eigenlijk zichzelf verkoopt”, aldus Eric.  

In de zaak staan nu al fietsen van Tout 

Terrain. Een toerfiets, echt bedoeld 

voor fietsvakanties. Eric: “Zij komen nu 

ook met een gravelbike, de Vasco. Echt 

een heel toffe fiets.” • 

‘Fietsenmakers waren in mijn 
ogen altijd een beetje boze  
mensen’ 

FREEM bike&  coffee 

Gansstraat 60 

3582 EK  Utrecht 

FREEM.NL 

 

Meer leuke fietsspots  

ontdekken?  

Zie FIETSSPORT.NL/ 

FIETSSPOT 

 

Ken jij een leuke  

fietsspot? Tip ons!  

redactie@fietssport.nl
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COLUMN

Nieuwe start 

p het moment dat ik dit schrijf, heb ik 

net een trainingskamp in Valencia 

achter de rug. Ik was daar om me sa-

men met mijn nieuwe ploeg, Team 

SD Worx, voor te bereiden op het 

nieuwe wegseizoen. Onder de Spaanse zon uiteraard. 

Nu ik weer terug ben in Nederland, kan ik niet wach-

ten tot de lente begint. Ik vind het soms best lastig 

namelijk om er met koud en nat weer op uit te trekken, 

ook als topsportster. Veel liever zit ik met korte mou-

wen en korte broek op de fiets. Dat scheelt een hoop 

gehannes met kleren en na afloop kun je je racer, of 

mountainbike, schoon wegzetten. Ideaal.  

 

Behalve beter weer betekent het voorjaar ook een 

nieuwe start van het wedstrijdseizoen. Mijn allerlaat-

ste. Ik wil daarom volop genieten. Genieten van de re-

genboogtrui. Genieten van mijn nieuwe ploeg. En ge-

nieten van de wedstrijden. Het doel is uiteraard om 

mooie uitslagen te rijden, met name op de Olympische 

Spelen in Tokio. Een medaille op de weg of tijdrit zou 

fantastisch zijn, maar is niet zaligmakend. Ik vind het 

minstens zo belangrijk om mijn teamgenoten tot grote 

hoogtes te stuwen. En vice versa.  

 

Na de Olympische Spelen maak ik het volledige sei-

zoen af bij de ploeg. Daarna ga ik me storten op mijn 

nieuwe rol als ploegleider/coach bij Team SD Worx. 

Een stap in mijn carrière waar ik aan toe ben en waar 

ik verschrikkelijk veel zin in heb. Ik zal er straks alles 

aan doen om onze wielrensters nog beter te maken. 

Hiertoe put ik uit mijn jarenlange ervaring als top-

sportster. Ook zal ik de lessen die ik tijdens de nog te 

volgen coachopleiding aan de Johan Cruyff Academie 

ga leren in de praktijk brengen. 

 

Uiteraard blijf ik fietsen, maar dan recreatief. Hopelijk 

liggen fietsers tegen die tijd iets minder onder een ver-

grootglas. Op dit moment zorgt coronadrukte voor span-

ningen op de weg en in het bos. Gelukkig kunnen we 

als wielrenners en mountainbikers het goede voorbeeld 

geven. Bel bijvoorbeeld even als je iemand wilt inhalen. 

Rem vervolgens rustig af en groet tijdens het passeren. 

Wederzijds respect is belangrijker dan ooit. Als we met 

z’n allen van de natuur willen blijven genieten, dan 

moeten we dit toch kunnen opbrengen? Geniet deze 

lente van het fietsen en denk een beetje om elkaar.  

 

Anna van der Breggen,  

Olympisch kampioen,  

meervoudige wereldkampioen en  

NTFU-ambassadeur

Anna van der Breggen fietst dit jaar haar laatste prof seizoen, bij SD 

Worx Cycling. Momenteel houdt ze de titels Olympisch, Wereld, en 

Nederlands Kampioen op de weg en Wereld en Europees kampioen 

op de individuele tijdrit. Anna is tevens ambassadeur voor de NTFU.

“Ik zal er straks alles aan 
doen om onze wielrensters 
nog beter te maken”

Anna van der Breggen



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

Kalender maart 2021 t/m mei 2021
(onder voorbehoud)



76 •   MAART 2021

EEN BETROUWBARE VERZEKERING VOOR AL JE FIETSEN 
Niets zo vervelend als een val met je fiets. Dat begrijpen we. Wij helpen je daarom snel 

terug het zadel in. Wij zorgen ervoor dat je makkelijk schade indient, snel antwoord 

krijgt op je vragen en op de hoogte wordt gehouden van de status van jouw claim. 

•    Standaard tot 1.000 euro verzekerd 

•    Geldig tijdens trainingsritten én toertochten 

•    Persoonlijke eigendommen meeverzekerd 

•    Laat je fiets repareren bij een fietsenmaker naar keuze 

•    Snel en makkelijk schade indienen 

FIETSSPORT.NL/VERZEKERING 

Direct op kop met   
Als NTFU-lid maak je gratis gebruik van Fietssport PLUS. Met een PLUS-

account download je gratis routes, schrijf je eenvoudig in voor toertoch-

ten én dien je snel je schade in. Heb je nog geen PLUS? Maak dan gratis 

een account aan op FIETSSPORT.NL/NTFU
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  Fietssport PLUS!

UNIEKE KORTINGEN EN VOORDELEN 
Als lid van het grootste wielerpeloton van Nederland profiteer je van exclu-

sieve aanbiedingen van onze partners. Zo profiteer je bij FuturumShop het 

hele jaar door van messcherpe deals en maak je als PLUS-lid tot drie maan-

den gratis gebruik van het virtuele fietsplatform Bkool.  

FIETSSPORT.NL/AANBIEDINGEN 
 

ONTDEK DE MOOISTE PLEK-
KEN MET DE FIETSSPORT APP 
Met onze app heb je een complete wieler-

gids in je achterzak. Bekijk alle NTFU-toer-

tochten op onze kalender, download de be-

ste routes én ontdek de mooiste spots bij 

jou in de buurt. De app staat boordevol uit-

dagende klimmen, kasseien, gravelstroken, 

monumenten en wielercafés. De Fietssport-

app is gratis beschikbaar in Google Play en 

de App Store. FIETSSPORT.NL/APP 

GESOIGNEERD OP PAD MET FIETSSPORT 
Kies voor onze exclusieve Fietssport-kleding van Bioracer. Wielrenner, gravel- 

of mountainbiker, man of vrouw, onze kleding past iedereen. Onze sets zijn 

verkrijgbaar in de kleurencombinaties blauw/zwart/wit of groen/zwart. Voor 

nog geen 100 euro heb je al een kwalitatief hoogwaardige wielerset in huis. 

FIETSSPORT.NL/KLEDING 





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.
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