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VAN DE REDACTIE

Zomer
Wilma Vorselman, hoofdredacteur van Fietssport
Magazine, introduceert het thema van elke editie.

at kijken we allemaal uit naar de

bikepackers zoals we ze nu noemen, jongeren, gezinnen,

zomervakantie. Mogen we?

ouderen, ieder op zijn of haar eigen manier vulde de

Kunnen we? Zullen we? Terwijl ik dit

zomerweken met het rondreizen op de ﬁets.

tik, heeft de heer Rutte zijn zoveelste persconferentie afgedraaid met dan nu eindelijk een

Het Landelijk Fietsplatform becijferde dat vorig jaar wel

enigszins positieve boodschap. Waarschijnlijk kunnen

2,5 miljoen landgenoten in eigen land op pad gingen met

we weer deze zomer. De bezoekcijfers van vakantiesites

de ﬁets. Dan heb je het over ﬁetsers die rondtrekken van

schoten direct omhoog. Yes, boeken maar!

de ene naar de andere overnachtingsplek en over ﬁetsers
die meerdere dagtochten deden vanaf het vakantieadres.

Doe dat vooral, denk ik dan. Hopelijk betekent dat in ons

Vooral het aantal gezinnen die op ﬁetsvakantie ging, was

eigen landje wat minder opstoppingen in de populaire

duidelijk gestegen. Dit jaar hebben we de Italiaanse

vakantieprovincies. Vorig jaar, nadat we ons Italiaanse

Dolomieten al snel weer uit ons hoofd gezet en richten

plan in de ijskast hadden gezet, brachten we onze zo-

we ons nu op de Limburgse heuvels. Een ﬁetsvakantie?

mervakantie door in het uitgestrekte Drenthe. Niet

Mwah, met twee pubers betwijfel ik of dat wel zo gezel-

geheel onbekend voor ons. Al twaalf jaar kwamen we

lig wordt. Een mountainbiketochtje met dochterlief zal
nog wel lukken.

“Een fietsvakantie? Mwah, met
twee pubers betwijfel ik of dat
wel zo gezellig wordt”

Er is zoveel moois te zien in Nederland. Daarom lees je in
deze editie over vlammende routes in Flevoland, Brabant
en Drenthe. Ook lichten we een splinternieuwe toertocht

er regelmatig; rust en ruimte volop. Vorig jaar hadden

op onze kalender uit, de Hollandse Waterlinies Tour op

duidelijk meer Nederlanders het plan opgevat naar Dren-

20 juni met zes bijzondere routes. We duimen dat deze

the af te reizen. Volle campings, vakantieparken, ﬁetspa-

door kan gaan en zo niet, dan kun je de routes down-

den, terrassen. En ik zag veel vakantieﬁetsers, oftewel

loaden en er een bikepackingtour van maken. Ideetje?

Volg Fietssport

FIETSSPORT MAGAZINE • 5

Inhoud
14

Routes

Dwalen door Drenthe.

64

Toertocht

Ontdek de Hollandse Waterlinies Tour.

38 Training

60 Reizen

Is veel en vaak ﬁetsen wel zo gezond?

Klimmen op de Colle delle Finestre.

66 Routes

En verder

Gravelplezier in Brabant.

8

Fietsﬂits

22 Kleurcodes op mtb-routes
27 Column: Patrick Jansen
29 Fietsshop
30 Reizen: offroad in Polen
43 De routemeesters
48 Routes: Flevoland
74 Column: Theo de Rooij
75 Kalender juni - september ‘21

Ledenadministratie
NTFU Uniebureau
Postbus 326, 3900 AH Veenendaal
0318 581 300, info@ntfu.nl
Hoofd- en eindredactie
Wilma Vorselman, wvorselman@ntfu.nl
Bladmanager
Erik Tolboom
Productie en advertenties
SFM - de sportuitgever
Postbus 952, 3700 AZ Zeist
030 697 7710
Vormgeving / DTP
Anton Gouverneur, SFM - de sportuitgever
Oak & Morrow
Coverfoto
Bram de Vrind

Aan dit nummer werkten mee
Robin Britstra, Yves Brokken, Patrick Jansen, Ard
Krikke, Johan van Leipsig, Caroline Lit, Herman
Nekkers, Theo de Rooij, Harmen Scholtalbers,
Daan Sindelka, Erik Tolboom, Corine Toussaint,
Gerrit Vermeulen, Miels Vanstreels, Bart van de
Vossenberg, John de Vries en Bram de Vrind.
Abonnementen
Inbegrepen bij het hoofdlidmaatschap van de NTFU.
Losse abonnementen zijn af te sluiten via ﬁetssport.nl
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook
zonder voorafgaande toestemming van de redactie.
De redactie werkt op basis van onafhankelijkheid van
het hoofdbestuur en/of de NTFU. Slechts voorzover
de artikelen door of namens het hoofdbestuur zijn
ondertekend, vertegewoordigt de inhoud ervan het
standpunt van het hoofdbestuur.

Content
Persberichten en reisreportages zijn altijd welkom.
Kopij voor Fietssport Magazine nummer 3 graag
uiterlijk 1 augustus 2021 aanleveren bij de redactie
via redactie@ﬁetssport.nl
Beeldmateriaal dient een resolutie te bevatten van
minimaal 300 dpi. Bestanden groter dan 5mb bij
voorkeur verzenden via wetransfer.com

Partner in Fietssport

Quality partners

Supplier

6 • JUNI 2021

FIETSSPORT MAGAZINE • 7

Zomers
De lange zomerdagen staat voor de deur. Waar fiets jij deze
zomer? We hopen weer de grens over te kunnen en zo niet; in
eigen land zijn ook de mooiste routes te vinden. Asfalt, singletrack of gravelpad, de keus is aan jou.
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BOEK

Ga toch ﬁetsen

Ben je van plan deze zomer de fiets te pakken en zoek je inspiratie voor een leuke
route? De doorgewinterde fietsers Irene
Maaskant en Laura Maat schotelen je
vijftien routesuggesties voor in hun boek
Ga op de fiets. Een jaar geleden
keerden ze terug van een tocht van zeven

In elke editie nieuws,
weetjes en gadgets.

maanden door Europa. Ze fietsten vanuit
thuisbasis Rotterdam naar Engeland,
Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, maar
ook Kroatië, Sardinië en Bosnië en
Herzegovina. Alle indrukken schreven ze op en ze maakten duizenden
foto's. Ook in Nederland en België hebben ze prachtige tochten gemaakt.
Het boek heeft een heel simpel doel: ga fietsen. Als je het gelezen hebt,
wil je namelijk nog maar één ding: je banden oppompen, je ketting smeren
en gaan. Voor 20 euro te bestellen via UITGEVERIJFJORD.COM

MTB

Mountainbike 25 jaar Olympisch!

In 1996 werd mountainbike, destijds een nieuwe sport, voor het eerst Olympisch. Nederland vaardigde een sterke selectie af naar Atlanta, waar de ‘CentennialOlympicGames’ plaatsvonden. Met kanshebber Bart Brentjens,
wereldkampioen XCO 1995, lag een medaille in het verschiet. Exact 25 jaar
later en tijdens de Olympische Spelen van Tokyo, vieren we dat NTFU-ambassadeur Bart Brentjens, het allereerste Olympische mountainbike Goud
won op zijn oranje American Eagle. In dat kader verschijnt 25 dagen voor

Onderteken
de Gravel Code!

aanvang van de Olympische Spelen 2021 #BartMagazine, een jubileumeditie

Gravelbiken is populair. Op zoek naar

over datgene wat ons bindt, de passie voor het mountainbiken. Voor meer

vrijheid ben je met een gravelbike ie-

info en waar deze verkrijgbaar zal zijn, volg de Instagram-accounts

dere ondergrond de baas, van asfalt tot

@bart_magazine en @brentjensmountainbiketeam

NIEUW

karrensporen en van grindwegen tot
bospaden. Toch is ook een gravelbiker
aan regels gebonden; je mag lang niet
op ieder onverhard pad fietsen, ook al
beweert je gps soms het tegendeel.
Daarom bedacht de NTFU samen met
Staatsbosbeheer, Bicycling en FIETS de
Gravel Code:
1. Be nice, say hi
2. Enjoy nature
3. Stay on track

Sta jij achter de Gravel Code? Onderteken deze en ontvang een aantal mooie,
legale gravelroutes van routemeester
Gijs Bruinsma. GRAVELCODE.NL

in beperkte oplage. Een bewaarexemplaar met prachtige foto’s en verhalen

FIETSSPORT MAGAZINE • 9

COLUMN

BOEK

Wereldse ideeën

Als je inspiratie op wil doen van andere fietsers duik je in 50
Ways to Cycle the World waarin 50 unieke fietsprojecten van
meer dan 75 fietsers uit 23 verschillende landen worden gepresenteerd. Een prachtig naslagwerk voor het reizen met de fiets .

Inzicht

De krachtige, ontroerende en vaak grappige verhalen worden

Mijn recente voorzitterschap heeft nu al tot een inzicht geleid. Zo

geïllustreerd met sublieme fotografie gemaakt door de fietsers

las ik in voorbereiding op deze bestuursfunctie de NTFU-wieler-

zelf. Ook geeft het antwoorden op meer dan 400 onderschei-

sportmonitor 2020. Deze monitor beschouwt de omvang van de

dende vragen die betrekking hebben op allerlei persoonlijke si-

wielersportmarkt, het aankoopgedrag van de wielersporter en de

tuaties. Ga je alleen of neem je je hond mee, wat voor fiets heb

verschillende type wielersporters. Zeer interessant. Bij het lezen

je nodig, welk budget? Voor deze 336 pagina’s leg je € 39,95
neer. LANNOO.BE

van de verschillende type wielersporters herkende ik mij gelijk in
het profiel van de avontuurlijke wielersporter. Deze wielersporter
leidt een afwisselend leven. Tussen de 25 en 35 jaar. Is ambitieus,
prestatief en op zoek naar spanning en avontuur.
Als avontuurlijke wielersporter fiets ik vandaag met mijn puberzoon de mountainbikeroute door de Schoorlse Duinen. We hebben
er zin in. Outfits in orde. Check. Mountainbikes gereed. Check. Bijzonderheden opgezocht in de nieuwe Fietsport-app. Yes. Het avontuur kan beginnen. Terwijl ik mijn zoon uitleg dat hij vooral in zijn
kleine verzet moet beginnen en ondertussen mijn linkerschoen een
beetje stuntelig in het pedaal klik, is zoonlief is al vertrokken. Pas
na een aantal kilometer, bij de Zwarte Bink, een prachtig uitkijkpunt in het duinlandschap, zijn we weer bij elkaar. Hij zal zo wel
moe worden, denk ik nog. We genieten van het weidse uitzicht,
drinken wat water, eten een banaan en… gaan weer verder. Maar
meneer wordt helemaal niet moe en zelfs op de Schoorlse Nok moet
ik hem voor laten gaan.

GADGET

Kleine klusser

Elke bikepacker en kampeerder zou dit multifunctionele zakmes in zijn/haar broekzak moeten hebben, de Leatherman Free
T4. Met twaalf tools heb je voor elke kleine klus een oplossing.
Je hebt een schaar, mini-koevoet, flesopener, priem, doosope-

Tijdens mijn ‘cérémonie protocolaire’, het nuttigen van een tripel
biertje, kom ik tot het inzicht dat mijn profiel bij nader inzien niet
klopt. Ik hecht eigenlijk veel meer waarde aan de vrijheid van het
fietsen. En met mijn 48 lentes sport ik, omdat ik het belangrijk vind
om fit en gezond te zijn en te blijven. En dat is volgens de monitor

ner, vijl, pincet, vier schroevendraaiers en, uiteraard, een mes

het profiel van de vrije wielersporter. Volgende week maar eens

in één tool. Dankzij ingebouwde magneten opent en sluit dit

gravelen met mijn zoon.

zakmes heel makkelijk. Vervolgens kies je het gereedschap dat
je nodig hebt en klikt de rest terug. Verkrijgbaar in drie kleuren

Sander Kool

voor € 79,95. LEATHERMAN.NL

Voorzitter NTFU-Hoofdbestuur
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Katholiek
Voor kapelletjes en wegkruisen
moet je in het Zuiden zijn,
aan de voet, op de top

BOEK

1000x Tourfeiten

Waarom is de gele trui geel en de groene

of halverwege elke helling
staat de Heer of de Heilige

trui groen? Waarom viel juist Wim van

Maagd klaar met een woord

Est in een ravijn? Wie strooide in 1905

van troost, een wijze raad,

maar liefst 125 kilo spijkertjes over de
weg? In welk jaar werd nummer 5 tot
winnaar uitgeroepen omdat de eerste 4

steek maar een kaarsje aan
bij de Sterre der Zee
in Maastricht

werden geschorst? Het zijn slechts enkele van de duizend, belangrijke en onbelangrijke maar o zo leuke

en laat je vervolgens leiden
door Voerstreek en Mergelland,

wetenswaardigheden, inclusief uniek

tegen gevels, in heggen en tuinen,

fotomateriaal over en rond de Tour de

langs akkers, velden, weides

France. Voor €16,95 te bestellen bij
EDICOLA.NL

en boomgaarden
van roestig ijzer of vers geverfd,
beschut door bedehuis en grot
of levensgroot aan het kruis
Jezus Barmhartigheid, Christus
Koning, Moeder van Smarten,
Troosteres der Bedrukten,
overal wachten Zij
op een groet,
ach, hoe vaak ben ik
hier weer het jongetje
dat al ﬁetsend
een Loof de Heer
of Ave Maria
prevelen moet
Miel Vanstreels

FIETSSPORT Heb jij ‘m al?
Met de app van Fietssport 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.
Of je nou rustig met je vrienden hoogtemeters wilt maken in Limburg of
wilt genieten van een prachtige rit door de polder. Vind mooie en uitdagende fietsroutes van en voor sportieve fietsers. Routes die met zorg zijn
samengesteld door ervaren routemeesters van NTFU-clubs. De app staat
ook vol uitdagende klimmen, kasseien, gravelstroken, monumenten en
wielercafés. Download de app en laat je inspireren door alle toertochten,
routes, klimmetjes, kasseienstroken of wielercafés bij jou in de buurt.
FIETSSPORT.NL/INFORMATIE/APP
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Meer spots
vinden?
Download onze
Fietssport app
FIETSSPORT.NL
/APP

SPOT

Blik op oneindig
De Houtribdijk is het minder bekende broertje van
de Afsluitdijk. Ten onrechte, want de 26 kilometer
lange waterkering tussen Lelystad en Enkhuizen
is minstens zo mooi om overheen te fietsen.

Markerwaard. In 2003 werd echter besloten de polder niet aan te leggen
waardoor de smalle landstrook nu als
een eenzame zeeslang in het water
ligt. Gelukkig waren de knappe koppen destijds wel zo slim om een autoweg (de N302) én een fietspad over de

TEKST ARD KRIKKE

dijk uit te rollen. Toch is de Houtribdijk onder fietsers een stuk minder bekend dan de Afsluitdijk. En dat is
jammer. Want ook op deze kaarsrechte
asfaltstrook is het genieten geblazen,
De kortste weg van Enkhuizen naar

mits je van wegen houdt die in het

Lelystad is via de Houtribdijk, ook wel

niets lijken op te lossen. Kwestie van

bekend als de Markerwaarddijk. De

je verstand op nul en de blik op onein-

aanleg van de in 1975 gereedgekomen

dig zetten. Van plan om een rondje

Weet jij ook een leuke spot?

dijk kostte een slordige 272 miljoen

Markermeer te fietsen? Check dan wel

Mail deze dan naar

gulden en was oorspronkelijk bedoeld

eerst even hoe de wind staat; het valt

redactie@ﬁetssport.nl

voor de inpoldering van het zuidwes-

niet mee om 26 kilometer lang met je

en wie weet komt-ie in de app.

telijk gedeelte van het IJsselmeer, de

bakkes tegen de wind in te beuken.•
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ROUTES

Hunebed
Highway

Het Randje Drenthe
routenetwerk is een
prima uitgangspunt
voor een tocht door de
noordelijke oerprovincie. De 135 km-route
brengt ons naar typische brinkdorpen, de
‘Hunebed Highway’
en een enkele keienstrook. Maar vooral:
goede wegen waarop
je lekker kunt doortrappen - dan giet 't
haost vanzölf!
TEKST / BEELD BRAM DE VRIND
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Over een klinkerstrook stuiteren we Eext
binnen. We fietsen langs Saksische boerderijen rondom een brink met bomen en
een grote zwerfkei.
Een groen bord geeft aan: hunebedden,
rechtsaf. Welkom in Drenthe.
Drenthe profileert zich al jaren als fietsprovincie. Terecht: de dunst bevolkte provincie van Nederland heeft volop rust,
ruimte en oernatuur voor de fietser te bieden. Drenthe heeft samen met de NTFU in
2018 het routenetwerk Randje Drenthe gelanceerd. Het netwerk bestaat uit tien
rondjes van zo’n 60 km langs de randen
van de provincie. Ze zijn gemaakt door
NTFU-verenigingen die Drenthe als hun
broekzak kennen.
Voor de fanatiekelingen zijn er gecombineerde routes, met als grootste uitdaging
het oorspronkelijke Randje Drenthe dat
255 km lang de provinciegrenzen volgt.
“Een afstand die 25 km langer is dan de
Elfstedentocht”, benadrukte het Dagblad
van het Noorden.
Nieuwe wielerattractie
Roelof de Jonge, regio-afgevaardigde
van de NTFU, is initiatiefnemer van het
concept. “We hebben als uitgangspunt
goede wegen gekozen en zoveel mogelijk gescheiden fietspaden, waarop je
lekker kunt doorfietsen. Ook is gedacht
aan voldoende parkeergelegenheid en
horeca voor een koffiestop in één van de
dorpen.”
De Jonge werkt overigens aan een upgrade van de routes, want de provincie
heeft de afgelopen jaren letterlijk gebouwd aan nieuwe wielerattracties. Na de
aanleg van het wervelende klimparcours
over de VAM-Berg bij Wijster, volgt dit jaar
de opening van De Muur, een fietspad
met maximaal stijgingspercentage van 16
procent op de Schansbelt bij Emmen.

‘ We maken kennis met
de flinten, de Drentse
tegenhangers van kasseien’
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Koffiestop
Talenti ijs - koﬃe - lunch
Dorpsstraat 1, Gees

Wij kiezen vandaag voor de 135 km

wegen die typerend zijn voor de provin-

exemplaren liggen in het Geopark

route, die vanuit Assen voert langs de

cie. Zoals Roelof de Jonge treffend op-

De Hondsrug dat is bestempeld als

‘binnenring’ van het Randje Drenthe.

merkte: “In Drenthe is het asfalt niet

UNESCO Werelderfgoed. Dichterbij de

Het is een frisse ochtend, de sluierbe-

uitgevonden.”

oertijd kun je in Nederland niet komen.
De kilometers tikken in rap tempo weg.

wolking lost op en een behaaglijk zonnetje komt tevoorschijn. We fietsen het

Tegenhangers van kasseien

Met rugwind snellen we parallel aan de

Nationaal Landschap Drentsche Aa in,

Het landschap begint lichtjes te golven

doorgaande weg N34, die is omgedoopt

een oeroud cultuurlandschap waar

bij de Hondsrug. Deze zandrug is ge-

tot de ‘Hunebed Highway’. Bij Ees dui-

mens en natuur al duizenden jaren

vormd door rivierstromen onder de

ken we het bos in. Daar maken we ken-

hand in hand gaan. We doorkruisen ty-

reusachtige gletsjers die Drenthe in de

nis met de flinten, de Drentse

pische esdorpen met boerderijen rond

voorlaatste ijstijd bedekten. Het landijs

tegenhangers van kasseien. De keien

een brink met bomen, terwijl zwerf-

bracht vanuit Scandinavië zwerfkeien

vormen de scherprechters van wieler-

keien en groene bordjes erop hinten dat

mee, die het trechterbekervolk duizen-

koersen zoals de Ronde van Drenthe.

hunebedden in de buurt zijn.

den jaren geleden gebruikte voor de

Het peloton krijgt in die wedstrijd tien

Tussen Anderen en Eext dokkeren we

bouw van de beroemde hunebedden.

stroken met een afstand van dik 25 km

kilometerslang over één van de klinker-

Veruit de meeste van de 52 overgebleven

voor de wielen.
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Wij beperken ons tot de 500 meter keien

Over de hei en het circuit

van het Bodenpad. De strook die in een

Bij Hoogeveen wijken we iets af van de

kaarsrechte lijn door het bos loopt, ver-

route voor een passage over het Dwin-

toont trekjes van het Bos van Wallers.

gelderveld. Het Nationaal Park is het

We maken tempo en vliegen met de

grootste aaneengesloten natte heide-

handjes bovenop het stuur de flinten

gebied van West-Europa. Op het kaars-

op. De keien liggen nog schever dan de

rechte fietspad met verschillende

gemiddelde kasseienstrook, maar van-

bruggetjes nemen de vergezichten een

wege hun kleine formaat dokker je er

on-Nederlandse weidsheid aan. Het hei-

wel soepeler overheen.

develd strekt zich uit tot aan de horizon.

Ik stuur naar de rug van de strook, die

In de finale draaien we nog één keer de

bedekt is met mos. Listig bij vochtig

gashendel open tijdens een passage

weer! Als je de keien maar niets vindt,

langs het TT-circuit van Assen. Het cir-

kun je overigens ook het naastgelegen

cuit is natuurlijk bekend van de jaar-

fietspad kiezen.
Rustgevende stilte
Eenmaal uitgedokkerd knijpen we in de
remmen bij Hunebed D30, gelegen in
een open plek in het bos. De zon breekt
door en we horen het tikken van een
specht. We genieten van de rust, zittend
op de stenen die al vijfduizend jaar op
deze plek liggen.
Wie döt mij wat, wie döt mij wat
Wie döt mij wat vandage
'k Heb de banden vol met wind
Nee ik heb ja niks te klagen
Skik zingt in het nummer ‘Op Fietse’
over een mooie fietsdag waarop het
vanzelf lijkt te gaan. Precies dat gevoel
bekruipt ons als we fietsen door de
streek van de band uit Erica bij Emmen.
Fietsend over brede paden van glad asfalt, trekt het landschap van ZuidoostDrenthe aan ons voorbij.
We zien koeienkuddes die wit-zwarte
stippen vormen in het weiland, auto’s
Rondom of door Drenthe

schuiven door het licht golvende land-

De 10 routes van het netwerk Randje

schap en weides naadloos overlopen

Drenthe met afstanden tussen van 55

in woeste gronden. Fietsmaatje Marco

tot 245 km zijn te vinden en te

doet kilometerslang kopwerk. De

downloaden op

wind blaast schuin in de rug en de

FIETSSPORT.NL/RANDJEDRENTHE

zon staat hoog aan de hemel. De stilte
is rustgevend.
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‘Op het kaarsrechte fietspad
nemen de vergezichten een
on-Nederlandse weidsheid aan’
lijkse TT-motorrace, maar er werd in

benen, waarin het allemaal vanzelf leek

2009 ook gekoerst tijdens de proloog van

te gaan. Wil je vooral de natuurgebieden

de Vuelta. Winnaar Fabian Cancellara

van Drenthe zien of nader kennismaken

had toen slechts 5 minuten en 20 secon-

met de keienstroken? Dan is dit Randje

den nodig voor een rondje over 4,8 km

Drenthe minder geschikt. Maar als je een

lange circuit. Dan rollen we Assen weer

dag wilt doorfietsen over goede wegen,

binnen. Met een lekkere fietsdag in de

zit je met deze ronde zeker goed. •
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ADVERTORIAL

Vermogen meten
met Garmin
Je wilt overal fietsen en je prestaties meten en
verbeteren. De nieuwe Rally vermogensmeters
van Garmin zijn speciaal ontworpen en meten
het totale vermogen, de cadans en geavanceerde
fietsdynamica, waaronder links/rechts-balans,
vermogensfase en meer tijdens elke rit - van het
asfalt tot modderige bospaden en gravel.

Met deze vermogensmeter kun je als

over elke trainingssessie. Met de Rally

RS100 en Rally XC100 gebruiken de

wielrenner, mountainbiker en graveller

RK200, Rally RS200 en Rally XC200

krachten die op het linkerpedaal wor-

erop vertrouwen dat je je doelen kunt

dual-sensing vermogensmeters in bei-

den gemeten om zowel de cadans als

bereiken en prestaties kunt verbeteren.

de pedalen kunnen fietsers het vermo-

het vermogen te meten. Deze enkel-

De Rally vermogensmeters zijn be-

gen links en rechts afzonderlijk bekij-

voudige vermogensmeter kan eenvou-

schikbaar in single en dual-sensing pe-

ken. De dual-sensing pedalen meten

dig worden geüpgraded naar het dual-

daalopties:

de cadans, het totale vermogen, de

sensing systeem.

• Rally RS100 en Rally RS200:

links-rechts-balans en geavanceerde

ontworpen voor wegwielrenners,

fietsdynamica. Ze tonen je als fietser

compatibel met SHIMANO SPD-SL

hoe en waar je vermogen produceren

schoenplaatjes

en helpt je specifieke sterktes en zwak-

• Rally XC100 en Rally XC200:

tes te begrijpen en prestaties te verbe-

ontworpen voor off-road ﬁetsers,

teren. Je kunt op deze manier zelfs

compatibel met SHIMANO SPD

blessures voorkomen.

schoenplaatjes
• Rally RK100 en Rally RK200:

‘Betrouwbare en
accurate data
over jouw
trainingssessies’

De dual-sensing pedalen houden ook

ontworpen voor wegwielrenners,

de tijd bij die je zittend en staand

compatibel met LOOK KEO

doorbrengt, zodat je kunt zien hoe ef-

Te koppelen aan computer en apps

schoenplaatjes

fectief die positie is. De pedaal-mid-

Tevens kun je als fanatieke wielrenner,

den-offset functie toont waar de

mountainbiker of graveller het maxima-

Eﬃciënt trainen

kracht op het pedaal wordt uitgeoe-

le uit je training of ﬁetsrit halen door de

De Rally vermogensmeters zijn ont-

fend om de juiste positie van de

Rally vermogensmeters te koppelen aan

worpen met sensoren in de pedalen en

schoenplaatjes te verzekeren.

de compatibele Edge® ﬁetscomputers

leveren betrouwbare, accurate data

De single-sensing Rally RK100, Rally

en de Garmin Connect™ app waar je
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gegevens kunt uploaden en software

zonder de spindle/sensor-as. De assen

kunt updaten. De Rally vermogensme-

van de bestaande RK/RK/XC100 of 200

ters zijn daarnaast ook compatibel met

systemen kunnen worden overgezet

populaire indoor trainingsplatformen,

naar deze conversie-kits. Converteer zo

waaronder Zwift, TrainerRoad en meer.

bijvoorbeeld eenvoudig zelf je Rally RS
of RK pedalen naar Rally XC voor je

En heb je meerdere ﬁetsen staan? Geen

mountainbike. Deze conversie kits zijn

probleem! De Rally pedalen kunnen

zelfs compatibel met de bestaande Vec-

eenvoudig gemonteerd worden en zijn

tor 3 sensor-assen.

daarnaast snel te verwisselen wanneer
je van een andere ﬁets gebruik maakt.

En de prijs?

De pedalen hebben een batterijlevens-

De dual-sensing pedalen (Rally

duur tot 120 uur, waardoor je weken of

RK200, Rally RS200 en Rally XC200)

misschien wel maanden achter elkaar

zijn nu verkrijgbaar en variëren in

kunt trainen. Om ﬁetsers het hele jaar

prijs van € 1.099,99 tot € 1.199,99. De

door on- en off-road te laten rijden, is

single-sensing pedalen (Rally RK100,

de sensor-as ontworpen om met ver-

Rally RS100 en Rally XC100) variëren

schillende typen Rally-pedalen te wor-

in prijs van € 649,99 tot € 699,99. De

den gebruikt.

optionele upgrade pedalen hebben
een adviesverkoopprijs variërend van

Naast de single en dual sensing syste-

€549,99 tot € 599,99. De conversie-kits

men en de upgrade pedalen biedt

variëren in prijs van € 199,99 voor de

Garmin ook een line-up Rally conversie-

RK en RS pedalen en € 249,99 voor de

Meer info vind je op

kits. Deze bestaan uit losse pedalen

XC conversie-kit. •

GARMIN.COM
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UITHETVELD

Twente kleurt
MTB-routes
veilig

De NTFU werkt aan een
landelijk classificatiesysteem dat de moeilijkheidsgraad van elke
MTB-route aangeeft.
In de regio Twente zijn
onafhankelijke inspecteurs begonnen met het
beoordelen van de
huidige routes om de
routepaaltjes daarna
te kunnen voorzien van
een extra bordje in
groen, blauw, rood of
zwart. Van makkelijk
naar zeer moeilijk.
TEKST WILMA VORSELMAN
BEELD ROBIN BRITSTRA
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Net zoals in de skisport geven de kleuren

drukte op onze routes behoorlijk toegeno-

aan hoe technisch een MTB-route is. Op

men sinds de coronapandemie. Een deel

groene routes zullen weinig singletracks

van de route op Het Hulsbeek in Olden-

voorkomen en deze zijn als je weinig er-

zaal hebben we moeten afsluiten vanwege

varing hebt prima te doen. Blauw is de ge-

meerdere ongelukken op moeilijke passa-

middelde route waar iedereen met een

ges. Ondanks de extra waarschuwings-

beetje mountainbike-ervaring kan fiet-

bordjes bij de hindernissen is het blijk-

sen. De blauwe route heeft veel single-

baar niet duidelijk voor alle gebruikers

track. Rode en zwarte routes komen niet

wat ze betekenen of wordt de chicken-run

veel voor in Nederland, maar de ervaren

(uitwijkmogelijkheid) over het hoofd ge-

mountainbiker die hier specifiek naar op

zien. We zochten dan ook naar een manier

zoek is, weet straks meteen waar hij/zij

om de uitdagende onderdelen duidelijker

moet zijn. Zo is er voor elke type moun-

aan te kunnen geven. Het ontwerp van

tainbiker een geschikte route en draagt

nieuwe bordjes lag vorig jaar al klaar,

het classificatiesysteem bij aan de veilig-

maar in overleg met de lokale MTB-coör-

heid op de routes. De kans dat je onver-

dinatoren hebben we besloten om ons aan

wacht north shores en rock gardens te-

te sluiten bij het initiatief van de NTFU.”

genkomt, wordt namelijk een stuk kleiner. En andersom geldt: wil je meer uitda-

Waardevolle feedback

ging, dan kom je gegarandeerd jumps,

Om te bepalen welke kleuren zowel de

switchbacks of drop-offs tegen.

gehele route, als ook de uitdagende secties zouden moeten krijgen, zet de NTFU

In Twente komt voor Han van den Heuvel,

onafhankelijke inspecteurs in. In Twente

beleidsadviseur bij Routenetwerken

zijn Alexander Fianke, MTB-coördinator

Twente, het initiatief van de NTFU als

bij HTFC (Haaksbergse Toerclub) en

geroepen. “Net als in andere regio’s is de

Maarten Nijland van BikeChallenge

‘Een ieder kan
het parcours
rijden die past
bij zijn of haar
niveau’
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bereid gevonden de routes te beoordelen.

Een route heeft één kleur voor de moei-

“We hebben de tijd tot het eind van het

lijkheidsgraad. Parallelle paden met

jaar om alle twintig MTB-routes te classi-

een afwijkende moeilijkheidsgraad wor-

ficeren. In april zijn we begonnen met de

den afzonderlijk uitgepijld met de be-

parcoursen in Wierden en Sibculo. Naast

treffende kleur. Een route kan dus bij-

de beoordeling krijgen de routecoördina-

voorbeeld de kleur blauw hebben, met

toren waardevolle feedback mee over hun

rode en zwarte tracks, die naast de

traject, zoals het benoemen van en de

doorgaande route liggen.

juiste aanduiding bij gevaarlijke passages’, legt Fianke uit. “Zo creëren we uitda-

Beter vindbaar

gende en bovenal veilige routes. Een ieder

Naast de classificering worden de

kan via de kleurcodebordjes de juiste lus

Twentse MTB-routes ook voorzien van

in het parcours rijden die past bij zijn of

nieuwe infopanelen bij de startlocaties

haar niveau”, vult Maarten aan.

en 112-bordjes met een paalcodering,
die worden aangemeld bij de meld-

Geen verrassingen

kamer. Van den Heuvel: “Mountain-

Op bestaande routes komt er op de be-

bikers zijn op deze manier beter vind-

wegwijzeringspaaltjes een extra bordje

baar voor de hulpdiensten mochten ze

bij met de nieuwe normering. Je vindt

ergens stranden onderweg.” Zo hoopt

de nieuwe bordjes straks onder de be-

Van den Heuvel dat de nieuwe bebor-

staande bordjes met het internationale

ding leidt tot minder ongevallen én dat

MTB-teken. Borden met dit teken – de

de mountainbikers beter bewust zijn

driehoek en twee rondjes – zijn de be-

van de moeilijkheidsgraad van de te

wegwijzering van de route. Volg je goed

nemen route en de bijbehorende obsta-

de kleurcodering én de bewegwijzering,

kels. “Maar, uiteindelijk moeten ze zelf

dan voorkom je dat je onverwacht op

de afweging maken of ze ervaren ge-

een technisch zware route komt.

noeg zijn voor een lastig obstakel.” •

NTFU werkt samen met
IMBA Europe, Tracks&Trails
en de Expertgroep MTB aan
het nieuwe classiﬁcatiesysteem. Vragen? Neem contact op met Eric Kuijt,
Belangenbehartiging MTB,
ekuijt@ntfu.nl
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COLUMN

Proactief
Patrick Jansen is mountainbiker, bosbouwer
en routebouwer met een eigen adviesbureau
voor duurzaam bosbeheer onder de naam Bosmeester. Binnen zijn andere bedrijf, Tracks &
Trails, heeft hij al zo’n 100 mountainbikeroutes en bikeparks ontworpen en gebouwd.

n de lobby van de 5 uur Show zat ik te wachten, totdat ik samen met Pita naar binnen
mocht voor een gesprek over mountainbiken.
Ik had vooraf nadrukkelijk gevraagd wat de strekking van het interview zou zijn, want ik heb mijn
buik helemaal vol van al die negatieve en ongenuanceerde berichten over mountainbiken. Er
werd me verzekerd dat het een positief gesprek
zou worden. Ze zouden wel een vraag stellen over
de vele kritiek op mountainbiken, maar dat zou
maar kort zijn.

Zo zie je maar dat je vaak vanuit een achterstand

“Ik heb mijn buik vol van
al die negatieve en
ongenuanceerde berichten”

je visie op mountainbiken mag geven. Kunnen
we dat niet omdraaien? Dus niet wachten totdat
de pers ons uitnodigt om onze visie te geven,
meestal na te zijn getriggerd door de negatieve
verhalen en reacties, maar de pers zelf uitnodigen voor een gesprek en misschien zelfs wel een

We zaten ingepland na de reclame, dus het was

mooi mountainbikeritje. Uiteraard kunnen dan

nog in de lobby dat we het item zagen dat een me-

ook negatieve vragen gesteld worden, maar daar

dewerker van de 5 uur Show als voorbereiding op

moeten we niet voor weglopen. Zolang het ge-

ons gesprek had gemaakt in de bossen van Bergen

heel maar een beetje genuanceerd is, want an-

op Zoom. Het is natuurlijk makkelijk om bij zo’n

ders blijven we achter de feiten aanlopen.

item een negatief beeld te schetsen en dat was
hem dan ook heel goed gelukt. Eén van de geïnter-

Kunnen we niet afspreken dat we de rest van dit

viewde wandelaars had het zelfs over een tering-

jaar massaal journalisten gaan uitnodigen? Jour-

zooi. En zo kwam het dat we dan toch weer met

nalisten genoeg bij landelijke, regionale en

een achterstand de studio inkwamen. Gelukkig

plaatselijke kranten, radio, tijdschriften, TV en

kregen we wel de gelegenheid om er een paar mi-

social media. Je weet wel, iets met proactief en

nuten op in te gaan en het wat te nuanceren, maar

zo. Er zijn voldoende succesverhalen te vertellen.

ik had me er toch iets anders bij voorgesteld.

Doe je mee? •
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€119,

SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

THULE

Handige tas

De Thule RoundTrip Bike Duffel is speciaal ontwikkeld voor het opbergen en
meenemen van ﬁetsmaterialen, accessoires en -kleding. De binnenkant is
ﬂexibel in te delen, zodat alles wat je mee wilt nemen past. Zo heb je een
apart vak voor helm en schoenen. Kleding die nat of vies is geworden,
stop je in een vak die afsluitbaar is. De inhoud meet 55 liter. THULE.COM

€59, 95

€179,99

SHIMANO Veelzijdig

shirt

Voor beginnende mountainbikers staat
plezier op de eerste plaats. Dit vormt de
basis voor het design van de stijlvolle
Explorer-collectie. Gemaakt om de
MTB’ster comfortabel en zelfverzekerd
FUTURUM

Het absolute topmodel

te laten voelen in lichaam en geest.

Als je deze broek eenmaal hebt, wil je geen andere meer. De JONA II ﬁets-

De veelzijdigheid van de Explorer-col-

broek is het absolute topmodel van FUTURUM. Deze lichtgewicht ﬁets-

lectie betekent dat je geen grote garde-

broek is gemaakt van het beste materiaal en is voorzien van een

robe nodig hebt om het maximale uit je

topkwaliteit zeem. De speciale compressietechnologie van de stof onder-

rit te halen. De stoffen, details en tech-

steunt het spierherstel al tijdens de rit, zodat je minder snel vermoeid

nologieën zijn geschikt voor allerlei

raakt. FUTURUM hanteert een 100% tevredenheidsgarantie waarmee je

trail- en weersomstandigheden. Ade-

ﬁetsbroeken 14 dagen mag testen. Ook in gebruikte staat is retour zenden

mend en sneldrogend; maximaal com-

mogelijk. Voor NTFU/FietssportPlus-leden heeft Futurumshop exclusieve

fort voor iedere rit. Het Saiko-shirt is

deals. Ga snel naar FUTURUMSHOP.NL/FIETSSPORT

verkrijgbaar in vier kleuren en designs.
BIKE.SHIMANO.COM/NL
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REIZEN

Into the wild

We kennen allemaal
de magische beklimmingen van de Alpen,
Pyreneeën en de Dolomieten. Maar er is nog
zoveel meer. Fietssport trok naar Polen
om het Reuzengebergte te ontdekken.
En ging daar vooral
op zoek naar het antwoord op de vraag of
dit gebied de ‘gravelaar’ iets te bieden
heeft.
TEKST / BEELD GERRIT VERMEULEN
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Het Reuzengebergte (Pools: Karkonos-

sprongetjes van blijdschap. De weg

ze) is een gebergte op de grens tussen

stijgt hier gemoedelijk omhoog. De

Tsjechië en Polen. Het maakt deel uit

Sine Skalki is in het begin geen lastige

van de bergketen van de Sudeten. Het

klim. Na 7 k bereik ik de top en het is

Reuzengebergte is ongeveer veertig ki-

volop genieten. Met af en toe een fraai

lometer lang en meer dan twintig kilo-

uitzicht door de bomen op de prachti-

meter breed. De gemiddelde hoogte be-

ge omgeving. Het laatste stukje naar

draagt 1.200 meter met enkele uitschie-

de top is mij te gortig. Ruim 20% stij-

ters daarboven. Het gebergte dankt zijn

gingspercentage over losliggende ste-

naam aan de reus Karkonosz, die daar

nen noodzaakt mij af te stappen en de

volgens de legende zou wonen.

laatste meters te lopen. Mijn 42/31 is
net te zwaar om te kunnen blijven fiet-

Adembenemend

sen. Er volgt een prachtig glooiende

Mijn uitvalsbasis om het Reuzenge-

afdaling over de bergkam richting de

bergte te ontdekken is Mirsk. Geen

volgende top. Het uitzicht op de Izers-

bergdorp, maar uitermate geschikt om

kie Garbie is betoverend.

eerst wat warm te draaien voordat ik
met de fiets de bergen in trek. In drie
dagen tijd heb ik het gebied goed kunnen verkennen. De avontuurlijke gravelgrinder gaat het hier geweldig vinden. Mijn favoriete tocht voert mij via
Swieradow Zrdoj naar de toppen van
de Sine Skalki (1.122m), Izerskie Garbie (1.084m) en Cicha Rownia
(1.082m) letterlijk naar de grens met
Tsjechië. Prachtig asfalt begeleidt mij
vanuit Mirsk naar Swieradow Zdroj.
Dit stadje is vooral bekend om haar
kuuroorden. Voor mooie gravelroutes
moet je hier niet zijn, maar met de
mountainbike kun je je hier heerlijk
uitleven! Vanuit Swierdaow Zdroj
neem je de gondel naar de top van de
Stog Izerski (1.108m). Daar kun je kieDe kleinste

zen voor een downhill, maar ook ver-

Het Reuzengebergte is het

schillende single trails vanuit het dal

kleinste hooggebergte van Eu-

zijn een optie.

ropa met een zeer extreem klimaat. Dit wordt veroorzaakt

Gortige stijgingspercentages

doordat het land- en zeeklimaat

Ik heb de gravelbike bij me en laat de

het hooggebergte vaak gelijktij-

singletrails links liggen. Ik fiets door

dig beïnvloeden. De boomgrens

naar Szlarska Poreba, waar ik begin

ligt hier aanmerkelijk lager dan
in de Alpen. De hoogste berg is
de Snežka (1.602m).

aan mijn gravelavontuur in het Poolse
Reuzengebergte. Zodra ik het asfalt
verlaat, strekt zich een brede grindweg voor mij uit. Mijn hart maakt
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Lang geleden werd hier gedolven en
dat heeft zijn sporen nagelaten in het
landschap. Terug in Mirsk heb ik 75 km
gefietst met ruim 1.400 hoogtemeters
en ruim 40 km aan gravelpaden. Love

‘Mijn 42/31 is soms net te zwaar
om te kunnen blijven fietsen op
stukken van +20%!’

it! Heel eerlijk, ze lagen er niet allemaal zo mooi bij als op de Sine Skalki.
Sterker nog: soms was er van een pad
niet of nauwelijks sprake. Maar dat

meter de hoogste top van het Reu-

Karpacz ligt net te ver weg om vanuit

hoort bij een goed gravelavontuur.

zengebergte. Qua uiterlijk heeft de

Mirsk naartoe te fietsen. Dus de fiets

berg iets weg van de Mont Ventoux.

gaat achter op de auto en op naar

Naar de Sneeuwkop

Op internet vind ik een gpx-route

Karpacz. Wie van drukte houdt, moet

Research voorafgaand aan de trip naar

die mij vanuit Karpacz naar de top

Karpacz zeker bezoeken. Het barst uit

het Reuzengebergte zorgde voor het

leidt. Ook Strava biedt op het oog

zijn voegen door de toeristische win-

plan om de Sneeuwkop (in het Pools

genoeg aanknopingspunten voor

keltjes, hotels, restaurants en terras-

Snežka) te gaan beklimmen. Met 1.602

een rit naar de top.

jes. Een heel andere sfeer dan het
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statige Swieradow Zdroj en pittoreske

Maar de weg met schots en scheef lig-

aantal paden afgevraagd of van de

provinciestadje Jelenia Gora. Met

gende kasseien in combinatie met het

uploader de instellingen wel goed

Jelenia Gora noem ik een prima uit-

brute stijgingspercentage nodigden

staan (wandelaar/fietser). Voor de

valsbasis voor fietstochten. Het fraaie

toch al niet uit tot een gezellig tochtje

planning van mijn ritten door het Reu-

oude centrum heeft een plein met een

op de fiets. Tel daarbij op dat in de

zengebergte heb ik niet alleen gebruik

kerk als middelpunt. Daar omheen

zomermaanden de berg overspoeld

gemaakt van Strava. Samen met een

veel gezellige terrasjes, die zich uit-

wordt door wandelaars en je begrijpt

goede fiets- en wandelkaart van het

stekend lenen voor een heerlijke

dat fietsen op de Sneeuwkop eigenlijk

gebied kon ik de meeste vraagtekens

lunch of een goede kop koffie. In het

onbegonnen werk is.

over de route wel tackelen. Ben je van

Poolse Reuzengebergte is er voor ieder wat wils.

plan om het avontuur op te zoeken?
Neem een kaart mee

Dan adviseer ik om niet alleen op

Voor het eerst in mijn leven laat Stra-

Strava (of Komoot) te vertrouwen,

Het plan om de Sneeuwkop met de

va mij in de steek. Het populaire plat-

maar ook een goede fiets- en wandel-

fiets te bedwingen wordt in de kiem

form maakt gebruik van heatmaps. Zo

kaart te raadplegen.

gesmoord. Nog geen 15 km (van de 75)

kun je eenvoudig zien waar mensen

En ga je alleen op pad in de Poolse

onderweg, word ik tegengehouden

vaak fietsen. Hoe dikker het lijntje,

wildernis? Vergeet dan niet om je lo-

door twee Poolse boswachters. Het

des te meer mensen er fietsen. Ver-

catie te delen met het thuisfront. Een-

blijkt verboden te zijn om hier te fiet-

trouw niet elk lijntje dat op Strava

maal weg van de gebaande paden kom

sen. Licht teleurgesteld draai ik om.

wordt weergegeven. Ik heb mij bij een

je maar heel af en toe mensen tegen.
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Op pad in Polen
Vertrouw niet alleen op Strava/Komoot, maar
koop een goede fiets-/wandelkaart. Ga je alleen
op pad? Deel je locatie met het thuisfront.

Gras boven mijn knieën

tijd even makkelijk te bereiken. Soms

Offroad is in het Poolse Reuzengeberg-

moet ik stukjes lopen, omdat het gras

te ook echt offroad. Tijdens mijn ritten

tot boven mijn knieën komt. Of is fiet-

door het gebied kom ik op fantastische

sen onmogelijk vanwege de nieuwe

plekken met een geweldig uitzicht op

aanplant van bomen die zo dicht op el-

de omliggende bergen. Zoals wel vaker

kaar staan dat ik af moet stappen. Op

met geweldige plekken, zijn ze niet al-

avontuur, het hoort er allemaal bij. •

Geschikt voor
Gravelbike, mountainbike
en raceﬁets
Beste reistijd
Mei t/m september

Hoogtepunten
+ uitzicht op de top van
Izerskie Garbie
+ de oneindige gravelpaden
op de Sine Skalki
+ het stadje Jelenia Gora
als uitvalsbasis

Tegenvaller
- wisselvallig klimaat
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Meer spots
vinden?
Download onze
Fietssport app
FIETSSPORT.NL
/APP

SPOT

Schone Limburgse
In het Zuid-Limburgse heuvelland stikt het van de
beklimmingen. Niet de zwaarste, maar misschien
wel een van de mooiste hellingen is de Fromberg.
Zak af naar het zuiden en maak kennis met deze
schone Limburgse.

en bezorgt je een vakantiegevoel. Alsof je

TEKST ARD KRIKKE

pen aan de mooie panorama's. Je slaat

in Frankrijk bent. Als je aan de 1.700
meter lange klim na de afdaling van de
Ubachsberg begint, pas dan op dat je
haar niet voorbij suist; je ziet de smalle
weg makkelijk over het hoofd. De helling
tikt in het begin 8 procent aan, maar dat
was het dan ook. Tijd om jezelf te vergavervolgens rechtsaf een stuk vals plat op.
Het Frankrijk-gevoel wordt hier versterkt

De Fromberg is de knappe en zachtaar-

door de fruitgaarden. Zachtaardig als ze

dige dochter van de Limburgse heuvelfa-

is, biedt de Fromberg je op de T-splitsing

milie. Ze spaart je benen met aangename

Scheumerweg een rustplaats aan. Zet je

Weet jij ook een leuke spot?

hellingspercentages (4% gemiddeld, max

ﬁets niet tegen de bankjes, maar sla

Mail deze dan naar

9%) en laat je tijdens het ﬁetsen verga-

linksaf voor het laatste stuk met nog

redactie@ﬁetssport.nl

pen aan haar schone gelaat. De berg ligt

meer fruitgaarden en mooi uitzicht naar

en wie weet komt-ie in de app.

rond een vallei met glooiende weilanden

de top. Sjoen he! •
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TRAINING

Te veel ﬁetsen,
kan dat?
Overtraind zijn: dat is toch iets voor profs? Helaas,
ook als wielertoerist kun je hiermee te maken krijgen. Als je altijd zo hard mogelijk en vaak met
hoge hartslagen fietst kan dit verschijnsel jou ook
treffen, dus lees vooral door. Wat is overtraindheid precies en hoe kun je het voorkomen?
TEKST HARMEN SCHOLTALBERS BEELD COR VOS

Ten eerste gaan we naar de basisprinci-

ningsprikkels èn genoeg rust om te

pes van het trainen. Tijdens een inten-

herstellen en zo een beetje extra spie-

sieve training belast je je lijf en je spie-

ren en conditie op te bouwen. Zo wordt

ren meer dan normaal en word je moe.

je steeds iets fitter en sneller. Vrijwel

Daarna heeft je lichaam tijd nodig om

alle spieren en systemen in je lichaam

de schade te herstellen. Uit voorzorg

kun je zo trainen.

(stel dat ik binnenkort weer zoiets in-

‘De valkuil is hoe
getrainder je
bent, hoe sneller
en langer je wilt
fietsen'

tensiefs moet doen) maakt je lichaam

Tijd voor herstel

zichzelf net ietsje sterker dan daarvoor.

De valkuil is dat je steeds sneller of

Dit noemen we het trainingseffect.

langer kunt en wilt fietsen, als je beter

Als je “slechts” één keer in de week

getraind bent. Alleen: je lichaam heeft

worden. Als je te snel weer gaat trainen

sport, dan is dit effect nihil en word je

nog steeds tijd nodig om te herstellen.

stapel je vermoeidheid op vermoeid-

eigenlijk niet beter. Dat is op zich niet

Dus bij te vaak trainen, heeft je lijf

heid en word je uiteindelijk niet meer

erg. Zolang je maar niet tot het spreek-

moeite om het geheel “bij te benen”

beter. Als je dit enige tijd volhoudt,

woordelijke gaatje gaat, is een tochtje

met herstellen. Je begint je moe te voe-

dan worden je prestaties zelfs steeds

per week heel gezond en ontspannend.

len en je afweersysteem wordt ver-

slechter en ga je merken dat:

Als je echt beter wilt worden, zijn drie

zwakt, waardoor je sneller ziek wordt

sportmomenten per week optimaal.

of blessures krijgt.

Twee keer sport je laag intensief (ge-

Je lichaam én je afweersysteem herstel-

richt op duur en dus met lage hartsla-

len alleen maar door rust. Door na je

- Je rust hartslag (hartslag net na het

gen) en een keer wat intensiever. Op

trainingen rust te houden, geef je het

wakker worden) steeds hoger wordt

deze manier geef je je lijf genoeg trai-

lichaam dus tijd om sterker en beter te

- Je hartslag steeds minder hoog komt
tijdens intensieve stukjes fietsen

- Je slechter slaapt
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- Je minder lekker in je vel zit

km) ongeveer 30 km/u. Als je bedenkt

- Je het gevoel hebt dat er geen fut

dat hij tijdens een wedstrijd van 260 km

meer in je benen zitten, hoe hard je

(en veel hoogtemeters) met 44 km/u

ook trapt

rondrijdt, is dat voor hem dus best rustig. Zijn duurtrainingen zitten op circa

Niet elke dag vol gas

60-70 procent van zijn kunnen.

Maar die profrenners trainen toch ook
bijna elke dag? Ja, maar die hoeven

Als jij dus graag met je vrienden een rit

daarnaast niet ook nog een fulltime

van 30 km/u gemiddeld wilt rijden,

baan en/of een gezin draaiende te

dan kun je gedurende de week een

houden. Die houden verder juist veel

duurtraining doen, op 60-70 procent

rust. Legendarisch zijn de verhalen van

daarvan. Rustig peddelen en om je

Michael Boogerd die een week voor de

heen kijken en even niet op die kilome-

Amstel Gold Race de trap niet eens

terteller kijken… Je zult versteld zijn

Over de auteur

meer op wilde lopen. Of Joop

van het resultaat!

Harmen Scholtalbers is

Zoetemelk, die de tour in bed won…

bikeﬁtter en trainer bij

Daar komt bij, dat topsporters niet elke

Ben ik overtraind?

Wielrenschool. Hij zorgt ervoor

dag voluit trainen. Niki Terpstra bij-

Twijfel je over je herstel, houd rust of

dat je met nog meer plezier op

voorbeeld, (die veel deelt via Strava)

maak een aantal rustige duurritten

je ﬁets zit. Door je ﬁets af te

traint vaak in Noord-Holland. Zijn ge-

waarbij genieten centraal staat. Een

stellen op jouw lichaam zodat

middelde snelheid is dan met een

paar weken rust doet iedereen goed, je

je geen ﬁetspijntjes meer hebt.

groepje (bij een training van 120-150

conditie zal er baat bij hebben. •

WIELRENSCHOOL.NL
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SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

MERIDA

Clean design

Met de Scultura Endurance introduceert Merida een comfortabele endurance
raceﬁets met ruimte voor banden t/m 700x35C. De nadruk ligt bij de Scultura
Endurance op presteren op de verharde weg, maar hij staat ook zijn
mannetje op gravelstroken. De kabels en leidingen lopen door de speciale
ingangen strak weggewerkt onder de stuurpen en via het balhoofd volledig
geïntegreerd door het frame. Met de geïntegreerde zadelpenklem geeft dit de

,€1.199

Scultura Endurance een modern en clean design. De ﬁets heeft
bevestigingspunten voor spatborden en is voorzien van Flat Mount

FULCRUM

schijfremmen met Disc Cooler. MERIDA-BIKES.COM

Sublieme remkracht
Fulcrum biedt drie nieuwe lichte carbon wielen: de Wind 55 DB, Wind 40
DB en Wind 40C. Met de Racing Quattro als inspiratie zijn de Wind-wielen
prachtige carbon racewielen voor iedereen die op zoek is naar een slimme up-

90

€229,

grade. De wielen zijn compleet
vernieuwd, van de velgen en spaken tot
aan de naven. De brede aerodynamische velgen met een binnenmaat van
19mm zijn geschikt voor tubeless en

SPECIALIZED

Snel schoeisel

vouwbanden tot een bandbreedte van

De stenen uit de straat trappen? Geen probleem met de Torch 3.0 Road ﬁets-

28mm. De Wind DB wielen zijn geschikt

schoen van Specialized. Dankzij de stijve carbon FACT-zool en de dubbele

voor schijfremmen en leverbaar met

BOA-draaisluiting ga je vanzelf als de brandweer. Dit betekent echter niet dat

verschillende body’s vanaf 1.258 euro.

je voeten onderweg in de ﬁk staan. Het ergonomische Body Geometry voet-

Het oppervlak van de velgremversie, de

bed, de bovenkant van mesh en de extra ruimte voor je tenen zorgen ervoor

Wind 40C, is volledig vlak en vrij van

dat dit snelle schoeisel onder alle omstandigheden als gegoten zit. De Torch

hars, wat zorgt voor tot dertig procent

(248 gr) is door de driebouts montagepunten geschikt voor alle gangbare

meer remkracht, zelfs in de regen.

racepedalen. SPECIALIZED.COM

FULCRUMWHEELS.COM
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UITHETVELD

De routemeesters
Mensen fietsplezier laten beleven en de wereld om
hen heen te laten zien. Dat is wat routebouwers
Jaap Croese en Jan Westbroek drijft. Samen zetten
ze jaarlijks een hele kalender aan tochten uit voor
wielerclub DTC Driebergen.
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG / BEELD MICHIEL MAAS

Croese en Westbroek van DTC Drieber-

gereden en kijken dan wat er eventueel

gen weten hoe je een route samenstelt.

anders kan of moet. Stel: je organiseert

Croese is een gelouterde kracht in de

een heuvelachtige tocht, dan is het wel

toercommissie van de Driebergse Toer-

handig dat er ook daadwerkelijk heu-

club, die al bijna twintig jaar lang rou-

vels in het parcours zitten. We kijken

tes uitzet voor georganiseerde toer-

dan hoe we een bestaande route kun-

tochten van zijn vereniging. Westbroek

nen aanpassen. Daarbij moeten we ook

is er elf jaar geleden bijgekomen en

letten op de verschillende afstanden

neemt vooral de gps-tochten en de

binnen een route en het aantal rustpun-

Jean Nelissen Classic in Luxemburg

ten voor de deelnemers. We moeten zor-

voor zijn rekening.

gen dat er iemand van ons aanwezig is
en dat alle afstanden langs ongeveer

Met papiertje eropuit

dezelfde rustpunten voeren.”

Croese weet nog goed hoe het er vroeger
aan toe ging bij het maken van routes

Koppelkoers

voor de verschillende tochten. “Dan

De basis van een nieuwe tocht ligt dus

was het gewoon met een papiertje in je

meestal in de editie van het jaar ervoor.

hand naar buiten en opschrijven welke

“Maar we gebruiken bijvoorbeeld bij de

punten er in de route zouden komen en

nieuwe gps-toertochten ook stukken

dan kijken welke rustplaatsen of cafés

waar wij zelf een keer gefietst hebben

daarbij pasten. En rekening houden met

en waarvan we denken dat het leuk is

de verschillende afstanden in de route.

om die er in op te nemen. Dan bouw je

Eigenlijk is dat niet veranderd als je be-

daar dus omheen. Maar nu in het coro-

gint met een nieuwe route.” Intussen

natijdperk verzinnen we weer heel an-

heeft het tweetal wel een iets andere

dere dingen zoals de Koppelkoers die je

werkwijze. “We gaan bij het uitzetten

met twee personen fietst. Daar is uiter-

van onze toerkalendertochten in basis

aard geen concept voor, dat is allemaal

uit van de route die we al eerder hebben

nieuw. Het opnemen van smalle
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fietspaden is bijvoorbeeld dan geen

een route. Onderweg maken we ook fo-

probleem. Met een uitgepijlde toertocht

to’s die we op de website plaatsen om

voor 1500 mensen gaat dat niet. We ko-

de deelnemers alvast een beetje warm

men dus nu op plekken waar we nor-

te maken.”

maal nooit zouden komen.”
De routes worden al enkele maanden
Verkennen

voor de daadwerkelijke datum van de

Croese en Westbroek tekenen eerst digi-

tocht gemaakt in verband met de ver-

taal een concept op de computer en fiet-

gunningen die nodig zijn om een toer-

sen vervolgens zelf de route om te kij-

fietsevenement te mogen organiseren.

ken of er geen onverwachte obstakels

Kort voor de tocht wordt de route nog

zijn. Momenteel zijn ze bezig om te be-

eens nagefietst. De definitieve versie

kijken hoe ze de Lingeroute geschikt

van de gpx-bestanden worden gemaakt

kunnen maken voor een tocht. “Op

en er komen instructies voor de pijl-

kaarten zie je niet alles. Denk aan weg-

ploegen waar eventuele waarschu-

werkzaamheden of verkeerssituaties die

wingsborden neergezet moeten worden.

tussentijds gewijzigd zijn. Of gevaarlijke

Croese is regelmatig één van de vrijwil-

situaties zoals het oversteken van een

ligers bij DTC die de pijlen ophangt bij

drukke weg. Dat soort zaken probeer je

de gepijlde toertochten. “Op de dag

er dan uit te filteren. We fietsen de route

voor de toertocht wordt de route uitge-

meestal niet achter elkaar als geheel.

pijld met de bekende gele DTC-pijlen,

We delen het in brokken op, ook vanwe-

vaak door meerdere pijlploegen die een

ge de verschillende afstanden binnen

deel van de route doen. Op de dag van
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‘We komen in het coronatijdperk
op plekken waar we normaal nooit
zouden komen’
de toertocht wordt in de vroege ochtend

sen sowieso liever de gepijlde tochten.

ter controle de route nog eens nagere-

Bij gps is het allemaal wat losser, wat

den. Soms zie je dan dat er pijlen ver-

vrijer. Gps heeft wel als nadeel dat zo-

dwenen zijn en die vervangen we dan

dra je de route hebt verstuurd naar de

door pijlen met een slotje erop.”

deelnemers, dat ook de definitieve versie is. Als er nog iets onverwachts ge-

Gps en gepijld

beurt, kun je er niet meer op insprin-

De tijd schrijdt voort, ook in het uitzet-

gen.” Westbroek ziet ook nog iets an-

ten van routes heeft inmiddels de com-

ders dat opvalt bij gps. “Ik zie relatief

puter zijn intrede gedaan en veel men-

veel mensen die zo’n mooi apparaat op

sen fietsen per gps een toertocht. Toch

hun stuur hebben, maar eigenlijk niet

blijven tot dusver de gepijlde tochten de

weten hoe ze ermee om moeten gaan.

voorkeur houden boven de gps-versie,

Ze kunnen het aan en uit zetten en dat

zo zien Westbroek en Croese. “Dat heeft

is het wel zo’n beetje. Hoe ze een gps-

denk ik deels te maken met een soort

bestand erop moeten zetten of de tocht

gemeenschapszin. Met z’n allen de pij-

moeten laden weten ze vaak niet. Bij de

len volgen. En de wat oudere fietsers

start hebben onze mensen dan ook vaak

die geen ervaring hebben met gps, fiet-

een soort helpdeskfunctie”, lacht hij. •

Op Fietssport.nl vind je
honderden routes van de
routemeesters van onze
NTFU-verenigingen. Ga naar
FIETSSPORT.NL/ROUTES
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ROUTES

Zeebodemschatten
Ruimte, rust, vrijheid
en verrassend veel
(nieuwe) natuur;
fietsen in Flevoland
is duidelijk anders.
Waar anders kun je
eilandhoppen in de
polder of twintig
kilometer aan een
stuk met rugwind
knallen over de voormalige zeebodem?
Sportservice Flevoland heeft tien routes
gemaakt die je de
mooiste wegen en
verstopte paden van
onze jongste provincie
laten ontdekken.
TEKST / BEELD BRAM DE VRIND
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Wielrennen in Flevoland wint aan

cie. De drie polders zijn het grootste

populariteit, ook onder fietsers van

stuk man made land ter wereld. Dat

buiten de provincie. Martijn Hendriks

zie en voel je op de fiets. Je rijdt over

van podcast Tweewielers noemde het

nieuw land, vier meter onder zeeni-

‘nieuwe land’ zijn favoriete fietsprovin-

veau, beschermd door kilometers dijk.

cie. Ook Merijn Heijne van podcast

Je doorkruist door de mens bedachte

Mapmeisters is enthousiast: “Flevoland

natuur, zoals het Roggebotzand, Hor-

is veel meer dan polders, windmolens

sterwold en de Oostvaardersplassen.

en rechte wegen. Als je goed zoekt, vind
je er geweldige kronkelende fietspaden,

Je voelt de pioniersgeest van de ge-

bijzondere bruggen en verrassende

lukszoekers die het land hebben aan-

stukken bos. Het is een streek die het

gelegd. Je fietst langs de pioniers-

verdient om ontdekt te worden.”

woningen op het werkeiland Perceel P
bij Lelystad en suist over de Knardijk

Flevoland wil graag meer fietsfanaten

die bijna zeventig jaar geleden de le-

als Hendriks en Heijne aan de provincie

vensader voor de eerste bewoners

binden. Samen met lokale wielerclubs

naar het oude land vormde. Je pas-

zijn tien racefietsroutes gemaakt die de

seert de gemalen die ooit dienst deden

provincie op zijn best laten zien.

om de polders droog te malen en er nu

De routes steken ingenieus in elkaar.

voor zorgen dat de half miljoen Flevo-

Met goede wegen waarop je lekker kunt
doortrappen, maar ook meanderende
paden door weelderige natuur die je anders voorbij zou fietsen. Je pakt net die
bijzondere zigzagweg door de fruitgaarden en zult versteld staan als je een
doorsteek maakt naar een vuurtoren
die middenin de polder opdoemt.
Bijzondere verhalen
De routes zijn gekoppeld aan de bijzondere verhalen van Flevoland: zo brengt
het rondje Eilandhoppen je naar de
voormalige eilanden in de NoordoostKunst kijken

polder en herinnert Batavieren aan de

Landschapskunst; onderweg

scheepvaartglorie op de Zuiderzee.

kom je er vele tegen. Stop bij

De routes hebben voor ieder wat wils.

Lelystad voor een foto bij

Recreant? Vergaap je een dag aan de

Exposure, een 26m hoge

natuur op de kronkelende paden langs

gehurkte man aan het water.

de Oostvaardersplassen. Fanatiekeling?

Of geniet van het uitzicht op

Ga de uitdaging aan om 240 km te knal-

Pier+Horizon, een pier die

len over dijken tijdens het Rondje

135m het Zwarte Meer in

Flevoland.

steekt. De Land Art ﬁetsroutes kun je vinden op

Fietsen in Flevoland is duidelijk an-

VISITFLEVOLAND.NL

ders. Niet in de laatste plaats vanwege
het bijzondere verhaal van de provin-

FIETSSPORT MAGAZINE • 51

landers droge voeten houden. En je
ziet oude eilanden als Schokland en
Urk als terpen in de polders liggen.

‘De drie polders zijn het grootste
stuk ‘man made land’ ter wereld’

Lekker doorfietsen
In Flevoland ervaar je rust, ruimte en
vrijheid. Waar het in de Randstad of op

Almere en Lelystad ooit bedoeld was als

De Slinger (148 km)

de Veluwe dringen kan zijn op de we-

industriezone. Een van de bekendste

Startplek: Boathouse,

gen, kun je in Flevoland lekker doorfiet-

fietsmerken ter wereld zit al jaren in Fle-

Noorderplassenweg 150 Almere

sen. Uniek is verder de nieuwe natuur.

voland met zijn Europees hoofdkwartier

Slingeren door de polder, kan dat?

Nog nooit gehoord van Nationaal Park

en magazijn, Giant. Giant assembleert

Jazeker! Bijna 150 km zelfs.

Nieuw Land? Niet gek, want het jongste

zijn fietsen in Lelystad. Om hun band

Deze route laat je de leukste fietspaden

nationaal park van Nederland dat onder

met de provincie kracht bij te zetten,

van Zuidelijk Flevoland zien. Op de

meer de Oostvaardersplassen omvat, be-

sloot Giant zich aan graag als promotie-

Oostvaardersdijk heb je magistraal

staat pas drie jaar. Het is een genot om

partner voor Flevoland.

uitzicht over het Markermeer en de

over het gladde asfalt van de Praamweg

Zijn de spreekwoordelijke benen warm-

Oostvaardersplassen. Bij Zeewolde

door de wetlands te suizen. Turend over

gedraaid voor een rondje door Flevo-

duik je het Horsterwold in, met 3700

de graslanden, rietvlaktes, bossen en

land? Tijd om het nieuwe land te ont-

hectare één van de grootste

grote kuddes konikpaarden, is het moei-

dekken. Bijvoorbeeld met een van de

aaneengesloten loofbossen van

lijk voor te stellen dat dit gebied tussen

drie onderstaande routes.

Nederland.
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In de finale rondom Almere volgen de

heid zien. Je begint je fietsdag kronke-

hoogtepunten elkaar op. Je waant je in

lend over de paden van het Harderbos.

Giethoorn op het Vierbruggenpad en

Dan fiets je beschut richting het noor-

fietst bij het Weerwater onder de ka-

den. Je mag even dansen op de peda-

belbaangondels door van het in aan-

len tijdens de beklimming van de kale

bouw zijnde Floriade-terrein. Vlak

winderige heuvel bij de Drontermeer-

voor de finish fiets je door de duinen.

tunnel, ook wel de ‘Mont Ventoux van

Na aankomst bij Boathouse kun je nog

Flevoland’ genoemd. Je fietst verder

even in strandsferen blijven met een

door de beschutting van het Roggebot-

drankje aan het water. Proost!

bos en maakt kennis met de Hel van
het Roggebot; drie kilometer onver-

Keren langs de Meren (113 km)

valste klinkers. Je volgt de Knardijk

Startplek: Pannenkoekenhuis Hans &

die op de scheidslijn van Zuidelijk en

Grietje, Sternweg 2A, Zeewolde

Oostelijk Flevoland dwars door de

Bos, polder, water en uitzicht op de

polder loopt, omgeven met windmo-

stad; ‘Keren langs de Meren’ laat Oos-

lens en schapen. Bij tegenwind voelt

telijk Flevoland in al zijn verscheiden-

deze passage als de beklimming van
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‘Je mag even
dansen op de
pedalen bij de
klim van de
‘Mont Ventoux
van Flevoland’

Deze route brengt je langs de eilanden
Urk, Schokland én het schiereiland
Oud Kraggenburg die nog altijd zichtbaar zijn als ‘terpen’ in de polder.
De route start op een bijzondere plek:
het Waterloopbos was ooit een proeftuin voor waterwerken van over de
hele wereld. Je passeert het kunstwerk
Pier + Horizon. Terug in de polder
doemt een verhoging in het landschap
met een lichtbaken op: het voormalige
schiereiland Oud-Kraggenburg.
Na de passage van de Ketelbrug zie je

de Muur van Woei! Eenmaal gefinisht

het voormalige eiland Urk met zijn

bij Hans & Grietje heb je die pannen-

vuurtoren liggen. Het oude dorp op

koek wel verdiend.

‘De Bult’ is een perfecte plek voor een
koffiestop op het terras. De laatste 25

Eilandhoppen (93 km)

km word je met een beetje geluk door

Startplek: Bezoekerscentrum Water-

de meewind terug richting het Water-

loopbos, Voorsterweg 34, Marknesse

loopbos geblazen. •

Op naar Flevoland
Bekijk een gave ﬁlm over
de wielerhighlights van
Flevoland en de 10 wielerroutes op FIETSSPORT.NL/
FLEVOLAND
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ADVERTENTIES

Fietsen in...
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GEZOND

De kracht
van rust
Het ingaan van de zomertijd is voor ons fietsers
immer een euforisch moment. Na een stressvolle
werkdag kan er weer veilig buiten worden gefietst.
Dag indoortrainer, dag sportschool! Bijkans wordt
geen gelegenheid onbenut gelaten om een rondje
te fietsen; het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
TEKST DAAN SINDELKA

Natuurlijk zal een toename van de fiets-

Echter, dan volgt het herstel. Energie-

aanvangsniveau heeft bereikt. Gebeurt

arbeid in de meeste gevallen zorgen

voorraden worden aangevuld, schade

dit laatste stelselmatig, raak je over-

voor een toename van het uithoudings-

wordt hersteld. Bij voldoende tijd recu-

traind. Overtraining is een complex syn-

vermogen. Maar het menselijk lichaam

pereert het lichaam zelfs tot een niveau

droom dat kan leiden tot een breed

kent ook zijn grenzen. Een teveel aan

dat hoger is dan voor aanvang van die

scala aan symptomen als vermoeidheid,

training zal de conditie doen afnemen

eerste fietsrit. Dit wordt supercompen-

slaapproblemen, lusteloosheid en prik-

en op lange termijn zelfs tot andere

satie genoemd. Een prachtig woord, en

kelbaarheid. Vanzelfsprekend dient dit

klachten kunnen lijden. Rust is net zo

een prachtig fenomeen. Supercompen-

te worden vermeden.

belangrijk voor het lijf als inspanning,

satie maakt dat we onszelf door training

en het risico van die mooie lange dagen

lichamelijk naar een hoger plan kunnen

is dat het juist daaraan gaat ontberen.

tillen. Doe je na die periode van supercompensatie niks, past het lichaam zich

Om het belang van rust goed te begrij-

uiteindelijk weer aan het oude niveau

pen, moeten we iets weten van trai-

aan (in de trainingsleer bekend als re-

ningsleer. Wanneer we het lijf

versibiliteit).

blootstellen aan een training, in dit

‘Rust hoeft
overigens niet
altijd niets doen
te betekenen’

geval een fietsrit, zal de belastbaar-

Geef je echter op de piek van de super-

heid van ons lichaam tijdelijk afne-

compensatie een nieuwe trainingsprik-

men. We putten een deel van onze

kel, dan ga je progressie boeken. Gun je

energievoorraad uit, we brengen (nor-

het herstel daarentegen niet voldoende

Hoewel de hersteltijd sterk individueel

male) microschade toe aan ons spier-

tijd, en geef je te snel weer een inspan-

is bepaald - onder meer de mate van ie-

weefsel. In feite brengen we onze

ningsprikkel, dan zal je niet vooruit-

mands getraindheid is van belang -,

fysieke toestand naar een niveau dat

gaan, of soms zelfs achteruitgaan. In dit

heeft het lichaam na een lange duurtrai-

lager is dan dat van voor de training.

laatste geval geef je het lijf alweer een

ning ongeveer 48 uur hersteltijd nodig.

Dit proces heet overload.

prikkel voordat het herstel het oude

Dit betekent niet per se dat je nooit twee
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duurritten op achtereenvolgende dagen

moe of heb je spierpijn, laat je dan niet

mag doen, maar het geeft wel aan dat je

overhalen toch mee te gaan op een

het lichaam na een flinke fietstwee-

lange tocht, ook al lijkt het nog zo

daagse een behoorlijke overload geeft.

gezellig, ook al is de dag zo mooi.

Daar hoort een passende rust bij.
Supercompensatie kan alleen plaatsRust hoeft overigens ook niet altijd

vinden als ook aan een aantal rand-

niets doen te betekenen. Aanpassingen

voorwaarden wordt voldaan. Rust

op het gebied van intensiteit en duur

alleen is in die zin niet genoeg.

kunnen het lichaam ook relatieve rust

Tijdens een duurrit verbrandt het

verschaffen, zeker bij de wat meer ge-

lichaam veel calorieën; voldoende en

oefende fietsers. Een uurtje fietsen op

gezonde voeding zijn belangrijk om de

een lage hartslag kan op een hersteldag

energievoorraden weer op peil te krij-

een goede optie zijn.

gen. Verder verliest het lijf veel vocht,

Over de auteur

zeker bij warmer weer, dus ook vol-

Daan Sindelka is fysiothera-

doende vochtinname is belangrijk.

peut MSc bij De Fysio in

Luister altijd goed naar je eigen lichaam. Een gezond functionerend lijf

Soesterberg. Ooit wedstrijd-

geeft gelukkig goede informatie over de

Geniet vooral van het fietsen, omarm

renner, nu nog altijd wielergek

eigen belastbaarheid. Leer de signalen

soms de rust, en beleef zo een prach-

en op de hoogte van alles wat

kennen en negeer ze niet. Voel je jezelf

tige zomer! •

speelt binnen de ﬁetssport.
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Alles voor de fietser
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REIZEN

Naar de hemel
Klimmen op Italiaans grondgebied, dan denk
je al vaak aan Stelvio of Mortirolo in de Italiaanse Alpen. Maar er is natuurlijk veel meer. In
de Cottische Alpen, op de grensovergang met
Frankrijk, vind je bijvoorbeeld de Colle delle
Finestre. Het spel van flarden mist, sneeuwmuren en de zon maken deze klim heel speciaal.
Een venster op de hemel, de Colle delle Finestre heeft zijn naam niet gestolen.
TEKST YVES BROKKEN / BEELD DAVIDE CERCHIO

Vier keer werd deze klim in de Giro

Pittige start

d’Italia opgekomen. In 2005, 2011, 2015

Alexander Vanderbeke (55) uit het West-

en 2018. De eerste drie keer gebeurde

Vlaamse Torhout is een doorwinterde

dat in een rit richting Sestriere, gewon-

wielertoerist. De voorbije jaren had hij

nen door respectievelijk Danilo Di Luca,

wel alles al gezien, zo dacht hij. Tot die

Vasil Kiryienka en Mikel Landa. In 2018

dag op de Colle delle Finestre. Hij is er

met de aankomstplaats Bardonecchia,

ook een jaar later nog steeds de mond

was Chris Froome iedereen te snel af

van vol. "Susa is een klein stadje op een

met zijn 80 km lange solo, die hij in-

uurtje met de auto van het bekende ski-

zette op de Colle delle Finestre.

oord Sestriere, op een boogscheut van

Er zijn twee zijden om de top te berei-

de Franse grens", zegt de Belg. "Wie

ken, elk vanuit een diepe vallei. Vanuit

even lekker wil opwarmen om aan deze

het plaatsje Fenestrelle in de Val Chi-

zware inspanning te beginnen, mag het

sone is de beklimming volledig geasfal-

wel vergeten. De klim begint meteen erg

teerd, vanuit het plaatsje Susa in de

pittig, met percentages tot liefst 14 pro-

gelijknamige vallei is de laatste 9 kilo-

cent in de eerste kilometers. Na een ki-

meter richting top gravel ondergrond.

lometer of vier kom je in het dorpje

In combinatie met de omstandigheden

Meana. En eens de kern gepasseerd,

maakt dat het bijna illuster. Deze 19 km

daalt het stijgingspercentage toch een

klimmen, inclusief 1.700 hoogtemeters

beetje. Dat laat je toe om een gelijkma-

tot op 2.178 meter hoogte, zijn intussen

tig tempo te vinden. Na het dorpje kom

berucht in het internationale milieu der

je in een bos rijk aan kastanje- en pijn-

wielertoeristen.

bomen, de ene haarspeldbocht volgt er
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de andere op. Het percentage schom-

Dat onverhard pad is een militaire weg

melt er voortdurend tussen 9 en 10

die heel lang verborgen is gebleven,

procent, wat toch niet zó weinig is.

maar die de col zo berucht maakt dat hij

De ganse beklimming telt overigens 33

intussen al in één adem wordt genoemd

haarspeldbochten. Niet echt het favo-

met Zoncolan, Mortirolo en Angliru.

riete ritje voor een vijftiger van 85 kilo-

Het bos gaat vanaf Colletto over in al-

gram, maar de pracht van de natuur

penweiden, waar de weg zich in weidse

doet de pijn behoorlijk relativeren."

lange bochten steeds verder hogerop
slingert. Ook hier schommelt het per-

Militaire weg

centage voortdurend tussen 9 en 10

Het leuke aan de Finestre: hoe hoger je

procent, met hier een daar nog een spel-

klimt, hoe indrukwekkender het wordt.

denprikje. Hoe hoger je klimt, hoe

"Na 11 kilometer, nabij het plaatsje Col-

mooier het wordt. Naar het einde toe

letto, gaat het asfalt over in onverhard.

duiken de haarspeldbochten weer op.

Eerst heb je op je linkerkant nog een

Het kan gebeuren dat de ondergrond

paadje links naar de plaatselijke Sacre

echt wak is en je gevoelsmatig naar het

Cuore en even verderop is er een kraan-

oppervlak toe wordt gezogen. Dat maakt

tje waar je je bidon kan bijvullen.

het er niet bepaald eenvoudiger op."
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‘Hoe hoger je
klimt, hoe
mooier het
wordt’

den, op de top was het er nog nauwelijks vier. Zolang je blijft fietsen, voel
je daar in principe niets van, maar
eens de top bereikt, krijg je snel kippenvel. En dat mag je zowel letterlijk
als figuurlijk nemen. Het zicht boven
is dan ook fenomenaal, met uitzicht
op de Monte Albergian in het zuiden
en op de piramide van de Rocciamelone in het noorden. Als je boven

Adembenemend zicht

over je schouder kijkt, en je ziet van

"Toen ik zelf de beklimming maakte,

waar je komt, en in welke omstandig-

daags na de Giro-passage, beleefde de

heden je de klim hebt mogen bedwin-

natuur één van zijn mooiste lenteda-

gen.... Ik heb zelfs op mijn leeftijd de

gen", kijkt Alexander terug op zijn

tranen niet kunnen verbergen. Daar-

onverwachts mooie dag. "Het spel

voor doe ik dit gewoon. De Finestre

van flarden mist, sneeuwmuren en

stond niet bepaald op mijn bucket-

zon leverde een adembenemend zicht

list, maar werd dus wel een openba-

op. Koud was het wel. In het dal in

ring. Wat de weersomstandigheden

Susa steeg het kwik boven de 25 gra-

ook zijn: dit is een topper." •

Meer lezen over Italiaanse
passen en Franse cols of
over de mooiste routes in
eigen land? Check FIETSSPORT.NL/MAGAZINE
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TOERTOCHT

Hollandse
Waterlinies Tour
Bij de mooiste toertochten in Nederland denk je al
snel aan de regio’s Limburg, Utrechtse Heuvelrug
of de Veluwe. Ons land biedt echter nog veel meer.
De Hollandse Waterlinies Tour op zondag 20 juni is
een nieuwe toertocht op de Fietssport-kalender met
zes iconische routes; van 85 tot wel 300 kilometer.
TEKST / BEELD HERMAN NEKKERS

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in

Vanaf Krommenie kom ik op minder

voormalige vestingen en het ademt

2019 door Nederland voorgedragen

bekend terrein. Regelmatig komen we

een geweldige sfeer. Een genot om

voor UNESCO Werelderfgoed als uit-

door een dorpje en we rijden af en toe

daar te vertoeven in de zomermaan-

breiding op de Stelling van Amster-

verkeerd. Er is duidelijk nagedacht

den lijkt me. Het beroemde Muiderslot

dam. De Stelling van Amsterdam is een

over de route, want de forten rijgen

is natuurlijk een must. Direct gevolgd

ring van 46 forten rondom de hoofd-

zich aaneen. Bij Pont Buitenhuis moe-

door de Loosdrechtse Plassen en het

stad en staat al sinds 1996 op de

ten we wachten om het Noordzeeka-

gebied langs de Vecht; het houdt niet

UNESCO Werelderfgoedlijst.

naal over te steken. Oeps, mondkapje

op met mooie fietsgebieden.

Het is de bedoeling dat ze samen het

vergeten! Komen we wel over? Des-

Werelderfgoed de ‘Hollandse Waterli-

noods gebruiken we onze buff als

nies’ gaan vormen. Oorspronkelijk zou

mondmaster, maar uiteindelijk zijn ze

hierover in mei dit jaar een besluit val-

niet al te streng. De overtocht kost ons

len, maar dat is wegens de coronapan-

een half uur, maar de zon schijnt en

demie tot nader order uitgesteld. We

het is prima toeven. De route is een

hebben het over een gebied vanaf het

aaneenschakeling van landelijke weg-

IJsselmeer tot aan de Biesbosch.

getjes, pittoreske dorpjes en af en toe
een stuk serieuze bebouwde kom. Bij

Van bekend naar onbekend

Schiphol vliegen de toestellen laag

Samen met fietsmaat Peter verkennen

over.

we een deel van de tocht. Op een frisse,

‘De traktatie op
forten, kastelen
en voormalige
vestingen houdt
aan tot de laatste
kilometer’

mistige zondagochtend rijden we naar

Geweldige sfeer

Fort benoorden Purmerend. Dit is de

Vanaf Abcoude begint het tweede deel

Je kiezen uit drie startlocaties, te

officiële start van de langste route. Het

van de route: de Hollandse Waterlinie.

weten Purmerend, Abcoude of

is mijn achtertuin; de eerste tientallen

Naast forten kom je nu ook langs kaste-

Utrecht. Op 20 juni zijn alle routes ge-

kilometers ken ik op mijn duimpje. Het

len en vestingstadjes. Muiden, Naar-

heel bewegwijzerd, maar je kunt ze

landschap wordt gedomineerd door

den en Weesp bijvoorbeeld. In het

ook op een ander moment fietsen door

water, water en nog eens water.

centrum vind je talloze restanten van

de routes te downloaden.
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Voor alle routes geldt dat de start- en fi-

delde te halen, daar zijn deze routes

nishlocatie ver uit elkaar liggen, dus je

niet voor bedoeld. Wel om lekker veel

dient een overnachting te regelen of

kilometers weg te trappen.

vervoer terug. De korte route is overigens nog wel terug te fietsen in één dag;

Je hoeft niet de grens over om mooi te

Gorinchem-Utrecht is ongeveer 45 km.

fietsen. Deze tocht is een aanrader

De routes

voor iedereen die meer wil zien dan

De langste route van 300 km

Goed navigeren

alleen asfalt en een fietsstuur. Ben je

met als startplaats Purmerend

De routes gaan relatief veel door de

van plan om dit jaar (nog) niet naar

is een prima doel voor een

bebouwde kom. Er worden diverse

het buitenland te gaan, maar in plaats

ﬁetsvakantie. Wil je op één dag

vestingstadjes aangedaan waar het op

daarvan een fietsvakantie in eigen

kilometers vreten, kies je voor

mooie zomerdagen heerlijk relaxt is.

land te houden? De Hollandse Water-

de 200 km vanuit Abcoude of

Geniet vooral van de sfeer en gezellig-

linies Tour is een prima basis. Het

de 115 km vanuit Utrecht.

heid; wind je niet op over een open

Landelijk Fietsplatform heeft onlangs

Schrijf je in voor de Hollandse

brug of een druk dorpsplein, maar

zelfs een geheel bewegwijzerde Water-

Waterlinies Tour op 20 juni of

plof eens neer op een van de vele, ge-

linie-route van 410 km tussen Edam

download de routes op

zellige terrassen. Als trainingsrit met

en Bergen op Zoom voor je ontwikkeld.

FIETSSPORT.NL/

als doel een zo hoog mogelijke gemid-

Op de pedalen! •

WATERLINIETOUR
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ROUTES

Brabants
Beste

Fietssport.nl heeft
een schat aan routes
die je gratis kunt
downloaden. In deze
serie brengen we bijzondere routes aan
het voetlicht. Deze
aflevering: de gravelroute Brabants Beste.
TEKST / BEELD BRAM DE VRIND
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Of ik een routereportage over mijn
ultieme gravelroute in Brabant wil
maken. Met die uitdagende opdracht
stuurt Fietssport magazine me op pad.
Het vinden van het ideale gravelrondje
is eigenlijk onmogelijk – de provincie
is even uitgestrekt als divers. Van de
afwisselende Meierij van Den Bosch
tot de eindeloze stroken in het oostelijke gravelwalhalla rond Mill; elke
streek heeft zijn eigen charme.
Toch steken de Kempen bij Eindhoven
er in mijn ogen als gravelhotspot bovenuit. In de van oudsher arme grensstreek zijn veel bossen en heidegebieden bewaard gebleven. Verstopt
in die natuurgebieden liggen gravelstroken om je fietshart aan op te
halen. Met als hoogtepunten het meanderende gravel van de Neterselse
Heide en de eindeloze stroken op de
Strabrechtse Heide. Zouden de twee
gebieden in een route met elkaar
verbonden kunnen worden?
De mooiste paadjes
Samen met ‘collega-Brabander’ en routebouwer Bjorn van de Langenberg
ga ik achter de tekentafel. Als fervent
gravelaar en routebouwer voor de
Grenspalenklassieker-toertocht in de
streek kent Bjorn de mooiste paadjes.
Na een week op en neer appen en mailen is ‘Brabants Beste’ gereed: een lus
van 120 km van Eindhoven naar de
Neterselse Heide en Strabrechtse
Heide. Uitbrander is de gravelklim
over de Gulbergen bij Nuenen, met 62
meter het hoogste punt van Brabant.
Rijd je liever een kortere afstand?
Geen probleem, we hebben ook
varianten van 75 en 100 kilometer
gemaakt.
Op een frisse lenteochtend verzamelen we met koffie bij Cyklist in Eindhoven. Het sfeervolle wielercafé is een

‘We fietsen door een geurend
naaldbos met het geluid
van knisperend gravel’
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Koffiestop
Herberg In den Bockenreyder, Dunsedijk 3, Esbeek
INDENBOCKENREYDER.NL

perfecte uitvalsbasis voor een (gra-

Daar fietsen we door een geurend

vliegdennen die het Savanne-gevoel

vel)rit vanuit de Lichtstad. Met een

naaldbos met uitzicht op glinsterende

oproepen. De weidsheid wordt ver-

Brabants ‘urban jungle-gevoel’ rijden

vennen, terwijl de zon doorbreekt en

sterkt door imposante Hollandse wol-

we de stad uit langs het Philips Sta-

het geluid van weerklinkt van knispe-

kenluchten. Het karrenspoor gaat over

dion, de glazen gebouwen van stads-

rend gravel. De toon is gezet!

in fijn gravel. Hier en daar wijst Bjorn

wijk Strijp-S en een fly-over. We

‘Ge zed welkom bè herberg In den Boc-

naar plekken die we toe kunnen voe-

scheren langs de start-landingsbaan

kenreyder’ lezen we even later op een

gen aan de route: ‘Da’s ook een mooi

van Eindhoven Airport en bereiken de

bord bij de gelijknamige uitspanning.

paadje!’

Kempische buitens.

De oer-Brabantse herberg, vernoemd
naar de roversbendes die de Kempen

We trekken een stofwolk door het bos

Glinsterende vennen

ooit onveilig maakten, is een popu-

op een singletrail en werken een ver-

We gaan voortvarend van start: fiets-

laire rustplek voor fietsers en wande-

makelijke serie gravelstroken af bij

maatje Maarten legt een strak tempo

laars. We genieten er van een ‘hapske

Knegsel. Hier en daar vormen paden

op. Op de Oirschotse Heide, militair

en een drankske’ en maken een

van Brabants klapzand een uitdaging

oefenterrein, volgen we het verharde

praatje met de herbergier om vervol-

– een nadeel van gravelen op de zand-

fietspad en laten de tankbanen links

gens weer op onze fietsen te springen.

gronden. Bij de Hut van Mie Pils, een
begrip in Aalst en ver daarbuiten, knij-

liggen. Het zand ligt er zo mul dat zelfs
Mathieu van der Poel er moeite mee

Brabants klapzand

pen we nog eens in de remmen voor

zou hebben. Via een gravelpad steken

Op de Neterselse Heide doorkruisen

een bakje koffie en wat lekkers. Brand-

we door naar de Landschotse Heide.

we eindeloze vlaktes met verdwaalde

stof voor de finale!
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‘Boven op het Dak van Brabant
wacht een magistraal uitzicht’
Bij Heeze worden we getrakteerd op

boven NAP) alleen te bereiken via een

een dikke 15 km gravelgenot in Bra-

mtb-route en een gravelpad. De hel-

bants grootste aaneengesloten heide-

ling valt zwaar: mijn achterwiel slipt

gebied: de Strabrechtse Heide. Met de

weg en ik zie Maarten en Bjorn uit

handjes op het stuur kronkelen we

beeld verdwijnen. Maar boven wacht

door een onmetelijke vlakte van struik-

een magistraal uitzicht. We turen over

en dopheide die wordt afgebakend

de eindeloze bossen van de Kempen

door naaldbossen. Het fijne gravel bolt

en de skyline van Eindhoven die met

heerlijk en de uitbundige zon en geu-

zijn vijftien torens hoger dan 70 meter

rende heide bezorgen ons een vakan-

imposante vormen begint aan te

tiegevoel. Disclaimer: op mooie dagen

nemen.

is het hier vaak druk met toerfietsers.
Dan duiken we de afdaling in om een
Het Dak van Brabant

paar kilometer verder met een colaatje

Bij de Luchense Heide doemt de

bij Cyklist de route nog eens door te

scherprechter van onze rit op. Aange-

spreken. Of we zijn gekomen tot de

legd door de Vuil Afvoer Maatschappij,

ultieme Brabantse gravelroute? Geen

is de Gulbergen de onbekende Bra-

idee. Maar we durven zeker te stellen

bantse tegenhanger van de VAM-berg

dat deze route de moeite waard is om

in Drenthe. In tegenstelling tot de Col

voor een dagje gruis met zachte ‘G’

du Vam is het Dak van Brabant (62m

naar Brabant af te reizen. •

Brabants Beste
120 km – 108 km – 75 km
Geschikt voor gravelbikes en
cx. Niet voor raceﬁets wegens
enkele zandstroken.
Start: Cyklist, Gasfabriek 3,
Eindhoven. Betaald parkeren,
dagkaart 6,50 euro

Download de routes op
FIETSSPORT.NL/
GRAVELBRABANT
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ADVERTORIAL

FietskledingVoordeel
Al bijna tien jaar zijn Fietskledingvoordeel.nl en
Wieleroutfits.nl actief op de Nederlandse en Belgische markt. Zij zijn gespecialiseerd in de verkoop
van kwalitatieve fietskleding en aanverwante
items als helmen, schoenen en accessoires. Inmiddels is de mijlpaal van één miljoen orders
ruim gepasseerd en zijn ze een serieuze en competitieve speler in de markt.

Bij de start van het bedrijf begonnen ze

ten die al jaren met 21Virages-kleding op

vind je ons volledige aanbod van meer

alleen met de verkoop van het merk

de ﬁets stappen, komen er jaarlijks klan-

dan 40.000 artikelen voor heren, dames

‘21Virages’ op Fietskledingvoordeel.nl.

ten bij die niet meer anders willen.

en kinderen in verschillende, overzich-

Dit merk is vernoemd naar de 21 ver-

telijke categorieën. In no-time heb je een

maarde haarspeldbochten van de Alpe

Meerdere merken

d’Huez. De 21Virages-producten zijn zeer

Twee jaar na de start is – op verzoek van

scherp geprijsd zonder aan kwaliteit in

velen – het assortiment uitgebreid met

te boeten. Dit wordt mogelijk gemaakt

meerdere merken. Fietsen en technische

doordat alle traditionele schakels zijn

onderdelen levert Fietskledingvoor-

vervangen; ze leveren direct vanuit de

deel.nl bewust niet, ze zijn specialist in

fabriek aan de consument. 21Virages-

de verkoop van ﬁetskleding en dat moet

kleding wordt in fabrieken in Azië en

vooral zo blijven. Het resultaat is dat ze

Europa geproduceerd waar ook veel gro-

meer dan 40.000 artikelen voeren met

ﬁetsshirt, ﬁetshelm, zonnebril, bidon,

‘De 21Virages-kleding die continue
in ontwikkeling is,
is ontworpen voor
Hollande posturen’

te ﬁetskledingmerken hun producten

het meest uitgebreide assortiment ﬁets-

laten maken. De modieuze ﬁetskleding

kledingsets; meer dan honderd! Zoals

met een uitstekende prijs-/kwaliteitver-

Castelli, Sportful, BBB, Rogelli, Bianchi,

houding is continu in ontwikkeling en

Endura, Santini, Roeckl, Sidi, Northwa-

ontworpen voor Hollandse posturen. Dit

ve, Uvex, Lazer, Shimano pro, 21Virages,

in tegenstelling tot de Italiaanse merken

Craft. Erg trots zijn ze op het gemiddelde

wielerboek of ander artikel geselecteerd

die vaak te klein uitvallen. 21Virages is

klanttevredenheidscijfer van een 9,0.

en plaats je eenvoudig en snel je bestel-

exclusief verkrijgbaar bij Fietskleding-

ling. Voor de meeste producten geldt:

voordeel.nl, Wieleroutﬁts.nl én in de

Webshop Fietskledingvoordeel.nl

voor 23.45 uur besteld, is morgen in

twee fysieke winkels. Naast trouwe klan-

In de webshop Fietskledingvoordeel.nl

huis. Als dit niet het geval is, dan staat
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er bij het product hoe lang de levering

de website, zodat alles nog beter werkt.

duurt. Bevalt het product niet, dan helpt

De verwachting is dat de nieuwe site

de klantenservice je graag om te kijken

over twee maanden online gaat.

welk product beter bij je past. Liever
geld terug? Geen probleem, de retourne-

Fysieke winkels

ring en terugbetaling wordt supersnel in

Heb je op één van de webshops iets ge-

behandeling genomen. De klantenser-

vonden, maar wil je het graag eerst pas-

vice huist in de winkel in Ouderkerk,

sen? Of wil je passend advies? Dat kan

dus je wordt geholpen door experts.

in Ouderkerk aan de Amstel of Den

Goed om te weten: boven 25 euro aan

Haag. De winkel in Ouderkerk heeft de

bestellingen betaal je geen verzendkos-

grootste selectie van het online assorti-

ten en bij bestellingen boven de 60 euro

ment voorradig. De winkels zijn zeven

krijg je zelfs 10% korting!

dagen per week open en staan bekend
om het persoonlijke en professionele ad-

Evenementen

vies. Mocht een product niet voorradig

Buiten coronatijd vind je

Naast de Fietskledingvoordeel.nl-web-

zijn dan kunnen ze kijken in de web-

Fietskledingvoordeel.nl op vele

shop voeren ze ook de webshop Wiele-

shop en heb je het product enkele dagen

Europese wielerklassiekers en

routﬁts.nl. In deze webshop vind je een

later alsnog in huis, zonder verzendkos-

ﬁetsbeurzen met een goed

vergelijkbaar assortiment als op Fiets-

ten. Wil je een pakketje retourneren? Dat

gevulde stand en superinteres-

kledingvoordeel.nl en qua prijzen, ver-

kan natuurlijk ook in één van de win-

sante aanbiedingen.

zend- en retourvoorwaarden zijn beide

kels. Kortom, redenen genoeg om ze in

Volg ze via Facebook en Twitter

webshops gelijk aan elkaar. Op dit mo-

Ouderkerk aan de Amstel of Den Haag te

voor de agenda. Hopelijk snel

ment werken we hard aan een vernieuw-

bezoeken. Graag tot ziens! •

tot daar!

Webshop Wieleroutﬁts.nl
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COLUMN

Immer weiter
Na 27 jaar profwielrennerij is Theo de Rooij momenteel voorzitter van het Sterrenfietsteam, secretaris van de OFC Immer Weiter en mede-organisator van de Theo de Rooij Classic. Daarnaast
schrijft hij als columnist voor diverse media en verscheen in 2009 zijn autofobiografie ’Bezield’.

nlangs gingen de eerste coronaversoepelingen in. In weerwil van de dagelijkse coronacijfers die als een helaas
al te bekende kille voorjaarswind door
de media tochten. We snakken naar
warmte, ruimte en spontaniteit.
Hoe leuk is het dan om als voorschot op de ontgrendeling van onze maatschappij plannen te maken rondom
het feit dat 150 jaar geleden vijf studenten Nederlands
de eerste georganiseerde wielervereniging oprichtten:
de Deventer Vélocipède Club Immer Weiter. In binnenen buitenland hebben historici vooralsnog geen wielerclub kunnen vinden die zo goed georganiseerd, gestructureerd en gedocumenteerd was als Immer Weiter.
‘Spierenoefening, longenprikkling, bloedverversching,
Beeld: Matty van Wijnbergen

krachtenontwikk’ling, steeds vooruit!’ zongen de fietsers
vanaf hun meer dan anderhalve meter hoge rijwielen.

liederencyclus van de Duitse componist Franz Schubert:

Fietsveiligheid stond bij de club hoog in het vaandel.

Die Schöne Müllerin. Het vrolijke liedje gaat over een

De fietsers werden begeleid door een wegkapitein die

bergbeekje dat zich ‘immer weiter’ kabbelend een weg

met hoorngeschal de komst van de wielruiters aankon-

baant naar het groene dal. De zes bewerkte frivole vier-

digde en men hield zich aan de zelf opgestelde fietsge-

talige coupletten en de oorspronkelijke melodie vormen

dragsregels.

een ode aan het fietsen.

‘De fiets als middel en metafoor
om de hedendaagse uitdagingen aan te gaan’

Immer Weiter werd in 1906 opgeheven, maar het belang
van de fiets voor onze maatschappij raakt ondertussen
alle beleidsterreinen. De fiets als middel en trotse metafoor om de hedendaagse uitdagingen het hoofd te kun-

Die eerste fietsers op de weg moeten een indrukwekkend

nen bieden. Reden waarom een aantal Overijsselse fiets-

gezicht zijn geweest, hoog gezeten balancerend op twee

liefhebbers in 2016 de Overijsselse Fietsambassadeurs

wielen. Tot 1867 verplaatste men zich immers in koetsen,

Club Immer Weiter nieuw leven inblies. Wielertoppers

treinen of op loopfietsen. Vanaf 1867 was de vélocipède

als Hennie Kuiper, Anna van der Breggen en bestuursle-

voorbehouden aan de flanerende elite, zonder te trans-

den Kirsten Wild en ikzelf. Ondersteund door tientallen

pireren en gehuld in de duurste kleding. Men wilde

ondernemers, bestuurders en overtuigd fietsers. Immer

vooral laten zien dat men zich een fiets kon permitteren!

Weiter omarmt de missie van de Stichting 365 Dagen

Totdat 22 oktober 1871 de jonge durfals besloten met de

Fietsen in Overijssel. Meer Overijsselaars fietsen, Over-

ouderlijke fietstraditie te breken. Zij ontdekten het eu-

ijsselaars fietsen meer. Vrijdag 22 oktober 2021: de hele

forische gevoel, dat de geoefende fietser zo goed kent,

provincie fietsambassadeur! Ich bin ein Radfahrer!

en steeds maar weer uitnodigt op te stappen: Immer
weiter! De naam komt voor in het lied Wohin uit een

Theo de Rooij

Kalender juni 2021 t/m september 2021
(onder voorbehoud)

Hét overzicht van alle NTFU-toertochten in
Nederland voor raceﬁets en mountainbike!
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Direct op kop met
Als NTFU-lid maak je gratis gebruik van Fietssport PLUS. Met een PLUSaccount download je gratis routes, schrijf je eenvoudig in voor toertochten én dien je snel je schade in. Heb je nog geen PLUS? Maak dan gratis
een account aan op FIETSSPORT.NL/NTFU

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
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Fietssport PLUS!

GESOIGNEERD OP PAD MET FIETSSPORT
Kies voor onze exclusieve Fietssport-kleding van Bioracer. Wielrenner, gravelof mountainbiker, man of vrouw, onze kleding past iedereen. Onze sets zijn
verkrijgbaar in de kleurencombinaties blauw/zwart/wit of groen/zwart.
Nu Summer Sale! Bestel voor nog geen 100 euro je nieuwe outﬁt. Inclusief
fouragezakje, gratis verzenden. FIETSSPORT.NL/KLEDING

ONTDEK DE MOOISTE PLEKKEN MET DE FIETSSPORT APP
Met onze app heb je een complete wielergids in je achterzak. Bekijk alle NTFU-toertochten op onze kalender, download de be-

UNIEKE KORTINGEN EN VOORDELEN

ste routes én ontdek de mooiste spots bij

Als lid van het grootste wielerpeloton van Nederland profiteer je van exclu-

jou in de buurt. De app staat boordevol uit-

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

dagende klimmen, kasseien, gravelstroken,

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

monumenten en wielercafés. De Fietssport-

den gratis gebruik van het virtuele fietsplatform Bkool.

app is gratis beschikbaar in Google Play en

FIETSSPORT.NL/AANBIEDINGEN

de App Store. FIETSSPORT.NL/APP
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Alle vermelde toertochten zijn onder voorbehoud in verband met de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus.

Legenda
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.
Route en veiligheid

Kwaliteit
Extra Goed Geregeld

Faciliteiten

Gepijlde route

Douches

Route in GPS beschikbaar

Douches voor vrouwen
Damestoiletten

Doelgroepen

Organisatie
Scan & Go

Tocht speciaal voor dames

Voorinschrijving mogelijk

E-bikes welkom

Fietsafspuitplaats
(Bewaakte) fietsenstalling

Handbikers welkom

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.

Wat kun je verwachten bij een NTFU tocht?
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

Gedragsregels en tochtreglement bekend

Ja

Ja

Eigen website voor tocht

-

Ja

Volledig uitgepijlde route

Ja

Ja

GPS

-

Ja

Bewegwijzering milieuvriendelijk opgehangen

Ja

Ja

Afvalbakken

Ja

Ja

EHBO en hulpverleningsvoertuig

Ja

Ja

Communicatie

Routes

Natuur en Milieu

Veiligheid

