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VAN DE REDACTIE

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

I

s de ﬁetsindustrie groen? Nee, daar kunnen we

In dit nummer kun je een interview lezen met Erik van

helder over zijn. Er wordt naar mijn mening veel te

Bronsvoort, een pionier in het verduurzamen van de

veel geproduceerd. Elk jaar rollen bij de vele mer-

ﬁetswereld. Hij spoort bedrijven aan om in actie te

ken nieuwe modellen van de productielijnen. In een

komen. “Duurzame plannen zijn leuk, maar ze moeten

ander kleurtje, een nieuw frameontwerp of weer een

ook worden uitgevoerd. Dus we proberen CEO’s te be-

paar grammen lichter. En dan heb ik nog niet eens over

wegen om duurzaamheid in alle lagen te implemente-

het productieproces, waar de ﬁetsen helemaal van-

ren in hun organisaties. We stimuleren marketeers en

daan moeten komen en in hoeverre de onderdelen re-

ontwerpers om in hun dagelijks werk duurzame keuzes

cyclebaar zijn. Het is vooral de marketinggedachte die

te maken.”

de ﬁetsindustrie overheerst.
De ﬁetsindustrie omturnen naar een circulaire economie is een kwestie van een lange adem. Ik geloof dat

“De fietsindustrie omturnen naar
een circulaire economie is een
kwestie van een lange adem”

dat kan, want ik ben een positief ingesteld mens. Zo
hebben we deze editie met nog veel meer groen positivisme gevuld. Zoals Anneke die van gebruikte en afgedankte ﬁetsonderdelen bijzonder creatieve
woonaccessoires samenstelt. En Leon die alle water-

Onderdelen zijn soms niet meer leverbaar, waardoor je

tappunten in Nederland in bracht met als doel plastic

min of meer gedwongen wordt een andere (de verko-

afval te reduceren. Of lees over mountainbiker Stef die

per zal je het liefst een nieuwe aanbevelen) aan te

elk weekend de Achterhoek door crost om zijn rugzak

schaffen. De ﬁets is toch geen wegwerpproduct ge-

te vullen met zwerfafval. Bewonderingswaardige initia-

worden? Dat kan anders en het moet anders.

tieven die alle aandacht verdienen.

Volg Fietssport
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Groen
Het is de kleur van de natuur. Groen is de kleur van rust,balans,
vertrouwen en voorspoed. En van gezondheid. Wij ﬁetsers bevinden ons graag in de natuur, op de smalle singletracks, zoevend
over het asfalt, of over nieuw te ontdekken onverharde stroken
gravel. Het groen zit ons tussen de oren.
BEELD IRMO KEIZER
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In elke editie nieuws,
weetjes en gadgets.

ROUTE

Van de Dolomieten naar het Gardameer

De omgeving van de Italiaanse Dolomieten en het Gardameer vormen al
jaren een populaire reisbestemming voor buitensporters. Deze zomer zijn
beide regio’s met elkaar verbonden via een nieuwe fietsroute, de Doga, een
afkorting van Dolomieten en Garda. De route start in Malè in Val di Sole en
bereikt 110 km verderop Riva del Garda, maar je kunt ‘m ook andersom fietsen. Beide startpunten zijn goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Met
een mix van verhard en onverharde wegen is het een ideale route voor
gravelaars of bikepackers. De eerste kilometers begin je met uitzicht op de
rotsachtige Brenta Dolomieten om vervolgens via rustige boswegen door
vier alpiene valleien en over drie bergpassen richting de olijfgaarden bij het
Gardameer te finishen. Klinkt goed, niet? De regio is gewend aan fietstoeristen, waardoor er veel voorzieningen voor handen zijn, zoals fietsverhuur,
BOEK. ANNA

fietsenwinkels en fietsvriendelijke accommodatie. DOGA-CYCLING.IT

ANNA vertelt het levensverhaal van
topwielrenster Anna van der Breggen,
die op haar zevende al met fietsen

Originele zeepdispenserhouder

begon en inmiddels een van de beste

TIP

wielrensters ter wereld is. Een alleskun-

Liggen er nog ergens bij je op zolder bidon-

ner: als klassementsrenster, klimster en

houders te verstoffen, omdat ze niet meer bij

tijdritspecialiste. Zo won veel, heel

je huidige fiets passen of je hebt ze vervan-

veel. Om er een paar te noemen: Olym-

gen voor net iets lichtere exemplaren? Geef

pische titels, WK-, EK- en NK-titels op

ze een tweede leven. Als zeepdispenser bij-

de weg en de individuele tijdrit, Giro

voorbeeld, in je badkamer, keuken of voor

Rosa, Waalse Pijl. In dit boek blikt ze

spuitbussen overzichtelijk op een rij te

terug op haar wielercarrière en de be-

plaatsen. Een bidonhouder is met een paar

langrijke lessen die ze onderweg heeft

schroeven heel eenvoudig aan de wand te

geleerd. Ze geeft tips en adviezen. Hoe

bevestigen. Als een zeeppompje niet perfect

blijf je gemotiveerd? Wat maakt je tot

in de bidonhouder past, vul je de ruimte op

een topsporter? Hoe ga je om met te-

door deze in een bidon te plaatsen. Heb je

genslagen? En hoe leef je gezond? Een

meteen een nieuwe bestemming voor je oude bidon gevonden.

uniek en nuchter inkijkje in het leven

Meer tips lezen over een nieuw leven van je fietsonderdelen?

van een topsporter. Prijs: € 20,-.

Ga naar FIETSSPORT.NL/RECYCLING
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Raak je niet uitgelezen?

Dat snappen we. Daarom staat er nog een bak leesvloer,
foto's en video's voor je klaar in ons online magazine.
Mis niets en schijf je in voor onze gratis nieuwsbrief. Je
ontvangt dan maandelijks de beste artikelen over wielrennen of mountainbiken. FIETSSPORT.NL/NIEUWSBRIEF

FUTURUM

Speed On Wheels

Profrenner Niki Terpstra is in samenwerking met FUTURUM een eigen
kledinglijn gestart, onder de naam Speed On Wheels. De kledinglijn bestaat
uit comfortabele, sportieve casual kleding, zoals hoodies, sweaters, joggingbroeken, T-shirts en petten voor na het sporten. Niki Terpstra: “Op de terugweg in de auto na een mooie toertocht. Of op de bank, kijkend naar
wielrennen op televisie. Maar ook voor de momenten dat je als wielrenner op
een matje aan je core-stability werkt, heb je behoefte aan comfortabele kleding die past bij jouw passie. Dat is Speed On Wheels.” FUTURUMSHOP.NL

IDEE

Fietsdrukte

Ben je dit bord al tegengekomen in Brabant? De gemeenten Breda en AlphenChaam kwamen op het idee om dit bord
START-UP

Frisse bike

te laten ontwerpen en op de gemeente-

Ga jij na je mountainbiketocht graag met een schone bike naar huis? Bij de

grens te plaatsen langs de populaire

routes in Ede kun je sinds dit voorjaar je bike tegen een kleine vergoeding af-

fietsroute tussen Ulvenhout en Alphen.

spuiten met de zogeheten Bike Cleaner. Superhandig als je met de auto komt

Door de drukte op sommige dagen met

en je fiets zonder modderresten weer mee naar huis kunt nemen. De onder-

groepen wielrenners en andere fietsers

nemer achter dit initiatief is momenteel druk bezig om de Bike Cleaner bij

ontstonden er wel eens irritaties onder-

meerdere startlocaties van MTB-routes te kunnen plaatsen, dus wie weet

ling. Zou deze boodschap helpen? Het

kom je het dit najaar ook op andere plekken in het land tegen.

plan is om dit jaar nog meer van deze

Meer info vind je op BIKE-CLEANER.NL

borden langs de route te plaatsen.
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BOEK Sterke verhalen over de regenboogtrui

COLUMN

In 2021 is het wielergekke
Vlaanderen gastheer voor
het wereldkampioenschap wielrennen op de
weg. Het is de tiende keer
dat het WK in België
plaatsvindt en een ideale
gelegenheid om een
prachtig overzichtsboek
met 100 sterke verhalen
te wijden aan de Belgen
en Nederlanders die in de
rijke wielergeschiedenis om de regenboogtrui streden. Je
komt alles te weten over de mannelijke en vrouwelijke, piepjonge en stokoude, gelukkige en minder fortuinlijke renners

Duurzaam

die ooit een gooi naar goud deden. Valkenburg is de plaats

Piet: aimabel, vaderﬁguur, doorzetter, gericht op het collectief.

waar de meeste WK’s werden verreden. Een mooi naslagwerk

Wil: bescheiden, sociaal, uitmuntend in conﬂictbemiddeling,

over de strijd om de mooiste van alle wielertruien. Het boek

nimmer aﬂatende glimlach. Gerard: energieke jongeman, aanpakker,

van auteur Patrick Corneille is voor € 29,99 te koop via de reguliere boekhandel of via de uitgever LANNOO.BE.

humor, spin in het web.
Tijdens de jaarlijkse unieraad van de NTFU namen we afscheid van
Piet Wierenga en Wil Noorman. Beiden dienden zij de maximale bestuurstermijn als hoofdbestuurder. Beiden hebben zij een grote bijdrage geleverd aan de groei en bloei van onze sportbond en aan de

Verbeter je techniek!

ontwikkeling en verbetering van het sportieve ﬁetsen in Nederland.

Ben je pas geleden gestart met wielrennen of mountainbi-

Niet voor niets zijn deze heren erelid van de NTFU. Ik maak voor hen

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

een diepe buiging. Chapeau!

START2BIKE

moeite met balans, bochten, steile afdalingen of obstakels?
Dan zijn onze Start2Bike-trainingen iets voor jou! Onder leiding van een ervaren trainer leer je in vier trainingen de
technieken van het mountainbiken of wielrennen, zodat jij

In mijn directe omgeving Gérard. Gérard helpt mee een lokale wielertocht te organiseren voor het goede doel. Hij is spin in het web van mijn
ﬁetsgroep waarvan ik de naam bijna niet durf te noemen. Ik doe het
toch. De Zadelridders. Over de naam alleen al kan ik een boek schrijven.

met meer plezier op pad kunt. Wil je op je eigen niveau ken-

Over Gérard overigens ook. Hij organiseerde de afgelopen jaren in wis-

nis maken met een leuke sport, routes ontdekken en nieuwe

selende samenstelling de ﬁetsvakanties. Dit jaar naar de Stelvio. Niets is

fietsvriendschappen opdoen? Schrijf je dan snel in!

te gek. Hotel, routes en de jaarlijkse wielerquiz. Voor alles is gezorgd.

Start2Bike gaat in het weekend van 25 september op tientallen locaties van start. START2BIKE.NL

De verhalen van Piet, Wil en Gérard staan niet op zichzelf. U kent ze
ook. Iedereen heeft wel een Piet, Wil of Gérard in zijn omgeving. Leden die zich langdurig met enthousiasme en vrijwillig inzetten voor
een vereniging, een wielerevenement, een mountainbikeroute, een
ﬁetsgroep. En met de Olympische Zomerspelen in Tokio nog vers in
het geheugen kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat het juist
deze mensen zijn die door hun bijdrage aan de breedtesport indirect
aan de wieg staan van onze topsport. Prachtig!
Laten we zuinig zijn op onze Piet, Wil en Gérard. Laten we ze koesteren. Zij verdienen onze zorg. Zoals een plant zijn water. Zoals de ﬁets
zijn onderhoud. Ook dat is voor mij duurzaamheid.
Sander Kool
Voorzitter NTFU-Hoofdbestuur
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ROUTES

Van afvalberg
naar MTBwalhalla

Op 225 meter hoogte
ligt de piek van de
Wilhelminaberg. Op
het terrein, van een
afstand al te zien door
de grote witte skihal
van Snowworld, bevindt zich al jaren één
van de routes die
Parkstad rijk is. De
zwarte ondergrond
verraadt het verleden,
evenals de naam. De
Wilhelminaberg bestaat uit puin dat afkomstig is uit de
voormalige staatsmijn
Wilhelmina. Het is de
thuisbasis van MTB
Club Discovery, die in
1992 de eerste Nederlandse mountainbikeroute aanlegde.
TEKST IRMO KEIZER
BEELD IRMO KEIZER / NTFU

14 • SEPTEMBER 2021

Vandaag de dag is die route op de Wil-

paden aan te leggen. Die route werd

helminaberg, de Parkstad-Brunssum

zorgvuldig uitgestippeld met Patrick

route, nog steeds te rijden, al is deze

Jansen (Probos), Natuurmonumenten

flink verbeterd gedurende de jaren.

en de lokale Trailz-043 club.

De Strijthagen-route verbindt de

De realisatie van het project ging niet

Wilhelminaberg met het natuurgebied

zonder slag of stoot. Jarenlang werd er

van de Brunssumerheide, waarmee je

gewerkt aan toestemming. De opge-

een flinke verscheidenheid aan terrein

richte Trailz-043 mountainbike club ver-

onder de wielen krijgt gedurende de

richte veel werk en ook de in

dag. Van glooiend loofbos, tot zandpa-

Zuid-Limburg opgerichte MOZL Stich-

den en verrassend steile afdalingen en

ting (Mountainbike Ontwikkeling Zuid-

klimmen op de Wilhelminaberg.

Limburg) droeg een steentje bij. Bij een
dergelijk project komt veel kijken. De of-

Nog meer afvalbergen

ficiële toestemming, vergunningen, de

Waar de Strijthagen-route over een

financiën, ecologische aspecten (Natura

puinberg afkomstig uit het Nederlandse

2000) en landeigenaren. Vervolgens zijn

mijnbouwverleden gaat, zijn er nog

er nog de bezwaarprocedures die door-

meer routes die over voormalige stort-

lopen moeten worden, voordat er ook

plekken leiden. Bekend is de VAM-berg,

maar één stuk pad is aangelegd. Het uit-

die in Wijster te vinden is. VAM staat

eindelijke resultaat mag er zijn.

voor Vuil Afvoer Maatschappij en zij
verwerkten op deze plek vanaf 1929
afval dat uit de Randstad afkomstig was
tot compost. Later werd op deze plek
ook materiaal gerecycled en energie gewonnen uit de afvalverbranding die er
plaats vond. De overgebleven berg afval
is na sluiting van de afvalverwerkingsinstallatie afgedekt met folie. De ondergelegen bodemas is hierna afgewerkt
met een laag aarde en hierop is begroeiing aangebracht. Vandaag de dag ligt de
VAM-berg er, inclusief de MTB-route
van Wijster.
De Sint-Pietersberg route
Wie hier al eens heeft gefietst zou het
niet verwachten, maar de Pietersbergroute gaat grotendeels over puin dat
door de ENCI (cement)-fabriek werd gestort. De Observant zoals de berg heet,
grenst aan de Pietersberg die aan de NeEen overzicht van alle

derlandse kant vrijwel geheel werd af-

MTB-routes op en over

gegraven. De exploitatie van de berg is

voormalige afvalbergen in

inmiddels gestopt en het gebied wordt

Nederland vind je op

herontwikkeld tot recreatiegebied.

FIETSSPORT.NL

Voor de mountainbikeroute werd gekozen om een zestal kilometer aan nieuwe
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Op z’n Zuid-Limburgs
Ga je op de Pietersberg-route fietsen,
dan heb je eigenlijk geen idee dat je
over een puinberg fietst. De volledige
berg is dicht begroeid. Wat wel direct

‘Iedere route die op een
dergelijk terrein is aangelegd
geeft een ander gevoel’

duidelijk is, is dat je je in Zuid-Limburg
bevindt. De 5 kilometer tellende route
kent nauwelijks rustmomenten. Direct
vanuit de startblokken is het klimmen

Routes in allerlei stijlen

de voormalige afvalbergen goede

geblazen, met vlak onder de top van de

Waar de Sint-Pietersberg-route heel

mogelijkheden tot het aanleggen van

Observant een flink pittige sectie die

natuurlijk aanvoelt, geeft iedere route

prachtige paden, zonder een enorme

menigeen tot lopen zal dwingen. Na die

in Nederland die op een dergelijk ter-

rompslomp aan regels, voordat je iets

lange klim krijg je wel waar voor je geld,

rein is aangelegd een ander gevoel.

moois kunt aanleggen. Zo is een ver-

de afdaling mag er zijn. Eerst gaat deze

Zoetermeer mist het natuurlijke van de

scheidenheid aan routes en mogelijk-

met subtiele kombochten omlaag,

Pietersberg, maar heeft wel een be-

heden ontstaan op de voormalige

daarna volgt een haast natuurlijke

hoorlijke verscheidenheid aan

puin- en stortbergen in ons land.

pumptrack om vervolgens het meest

terrein. Natuurbeleving wordt door

Met de weinige natuur die er nog is en

technische deel van de afdaling in te

mountainbikers als één van de belang-

de strenge regels die gelden, is de aan-

gaan. Er wordt goed gebruik gemaakt

rijkste redenen aangedragen waarom

leg van routes op dergelijke terreinen

van de glooiingen hier.

er gesport wordt. Tegelijkertijd bieden

een welkome kans. •
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TOERTOCHT

Markertoer
Op een warme juliochtend verkennen wij de 90kilometer-variant van de Markertoer, de oudste
toertocht op de kalender van Le Champion. IJsselmeer en vlak land is wat we verwachten; authentiek Nederland en een gevarieerde route is wat we
krijgen. Dit is er echt eentje om gereden te hebben.
TEKST / BEELD ERWIN REIJNEVELD

Dat dit gebied onbekend terrein voor

nenrijden van Monnickendam. Authen-

ons is valt de toertocht niet te verwij-

tieke huizen, klinkers en grachten vul-

ten. Le Champion biedt dit jaar al voor

len het decor. Het is lang gelukt, maar

de 53e maal de kans om deze omge-

nu kan het IJsselmeer niet langer aan

‘We noemen ons
fanatieke fietsers,
maar laten ons
toch sterk afleiden
door de omgeving’

ving te ontdekken. We starten in Pur-

ons oog ontsnappen. Even na Monnic-

merend waar we de relatieve drukte al

kendam gaat het fietspad omhoog de

snel achter ons laten. Klinkers, riet-

dijk op, waar de N518 laag blijft. Een

kragen, koeien en kanaaltjes, het is op

weids zicht op het water is daar. Water

en top Noord-Hollands wat de klok

tot aan de horizon, met op die horizon

slaat. Na twintig kilometer draaien we

het schiereiland Marken. De komende

rechtsaf, regelrecht ons verwachtings-

kilometers vult Marken een steeds gro-

Geschiedenisles

patroon in. De weg van dienst heet IJs-

ter deel van onze horizon, met water op

Na de dijk weer retour te zijn gegaan,

selmeerdijk en het is vooral die dijk

links en rechts. Beide aanschouwen

komt even later het voor ons meest ver-

die we de komende kilometers zien.

wij Marken voor het eerst in ons leven.

assende deel van de route. Smalle, maar

Het IJsselmeer zelf blijft voorlopig nog

Wat een bijzonder eiland (waar vanaf

strakke, wegen voeren ons tussen de

verscholen.

1957 het woord ‘schier’ voor geplaatst

uitgestrekte weilanden door. Om ons

moet worden met de komst van de

heen alleen maar water en rust. Bij

Weids zicht op het water

dijk). De route maakt een bocht om het

Ransdorp zien we weer houten huizen,

De route gaat soepel door Edam en Vo-

dorp heen, om daar vervolgens dwars

nu meer kleuren op het pallet dan al-

lendam, zonder de centra te doorkrui-

doorheen te gaan. Door nauwe straat-

leen groen. We noemen ons fanatieke

zen. Toeristisch hoogtepunt van deze

jes fiets je tussen de groen geverfde

ﬁetsers, maar laten ons toch sterk aﬂei-

twee plaatsen is de (werkende) Ka-

houten huisjes door. Op 2 oktober zal

den door deze bouwstijl. Remmen, uit-

thammer molen net buiten Volendam.

tijdens de toertocht een stop op dit bij-

klikken, telefoon pakken, googelen…

Pittoresk wordt het wel, met het bin-

zondere stukje Nederland zijn.

we willen er toch meer van weten.
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We lezen dat dit gebied veel meer van

vlaggetje bungelt aan een touwtje over

dit soort houten huizen had. De boeren

de weg. Vanaf rechts komt een hele

bouwden met eigen handen van mate-

veestapel voorbijstappen. De dames

rialen uit de omgeving. De daken

hebben volledig hun eigen flow. Dit

waren om die reden vaak van riet. Door

ontbrak er nog aan vandaag.

grote branden besloot men na 1500 om

Op 2 oktober organiseert Le

steden zoals Purmerend niet meer uit

Als we onze weg weer mogen vervol-

Champion voor de 53ste de

deze materialen te laten opbouwen.

gen, volgt nog meer moois van het-

Markertoer. Je kunt kiezen uit

Maar in kleine dorpjes, zoals Ransdorp

zelfde, totdat ineens Purmerend weer

twee afstanden, 50 en 90 km,

en Broek in Waterland (ook opgeno-

om de hoek komt. Tevreden stappen

door het veenweidegebied

men in de route), zijn ze wel blijven be-

we af. In de benen negentig kilometer,

boven Amsterdam.

staan. We fietsen een tijdje door totdat

op het netvlies een prachtig stukje Ne-

Zie FIETSSPORT.NL/

onze flow wordt onderbroken. Een

derland. Gaat dat zien! •

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

SPOT

Strade Salland
Dichte bossen, slingerende stofwegen, eindeloze
heidevelden: in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug kun je je gravelbike prima de sporen geven.
We helpen je alvast op weg.

ligt een geweldig gravelpad, misschien
wel een van de mooiste van heel Nederland. Je vindt de stoffige strook tussen de Bergleidingweg en de
Holtenweg - aan de oostkant van de
Sallandse Heuvelrug. Ruim anderhalve
kilometer lang slinger je over een smal
hardpack gravelpad tussen de uitgestrekte heidevelden door. Vergeet in de
nazomer niet je fietsbril op te zetten:

TEKST ARD KRIKKE

de felle Indian Summer kleuren doen
er alles aan om je omver te blazen.
Het golvende heuvellandschap tussen

Kijk sowieso goed uit je doppen; ‘berg-

Weet jij ook een leuke spot?

Holten en Hellendoorn laat je naar

bewoners’ als reeën, adders, kuifme-

Mail deze dan naar

adem happen. Niet alleen de ijle ‘berg-

zen, vossen, dassen en korhoenders

redactie@ﬁetssport.nl

lucht’, maar ook de fantastische verge-

zijn hier de baas. Respecteer hun leef-

en wie weet komt-ie in de app.

zichten. Verstopt in het Nationaal Park

omgeving.•
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SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

AIROLUBE

Duurzaam smeren

75 0 m

Op de goudgele akkers in het Groningse Stadskanaal groeit de grondstof

l=

€7, 99

voor de duurzame producten van Airogroup, koolzaad. Hier wordt olie uit
koolzaad verwerkt tot biologisch afbreekbare reinigings-, smeer- en
onderhoudsmiddelen voor je ﬁets, onder de naam Airolube. Omdat koolzaad
van nature vloeibaar is bij lagere temperaturen, is het niet nodig om stoffen
toe te voegen die bij fossiele oliën wel nodig zijn. Verder is koolzaadolie
polair, dat wil zeggen dat het van nature heel goed hecht aan metalen. De
smering is daardoor hoger. Het assortiment van Airolube bestaat uit onder
meer kettingolie, kettingwax, lakbescherming, ﬁetsshampoo, ontvetter,
montagepasta en multi-spray (een groene vervanger van teﬂonspray). Je
kunt het bestellen op AIROLUBE.NL
ELITE

Groen drinken

De Jet Green-bidons van Elite zijn geBUFF

Multi sjaal

maakt van plantaardig bio plastic afge-

Duurzaamheid en milieu spelen al

leid van suikerriet. Zo streeft Elite naar

jaren een belangrijke rol bij de ont-

een klimaat neutrale productie om de

wikkelaars van Buff. Het merk ver-

ecologische voetafdruk en plastic afval

werkt zoveel mogelijk ecologische en

te verminderen. Ook belooft Elite dat

duurzame materialen. Deze Coolnet

het suikerriet afkomstig is van duur-

UV+ Buff bestaat voor 95% uit

zame graslanden zonder ontbossing

gerecyclede plastic ﬂessen. Deze voelt

met weinig tot geen irrigatie. De Jet

lekker zacht aan, is heel rekbaar en

Green past in iedere bidonhouder op je

naadloos wat zorgt voor maximaal

fiets, is makkelijk in te knijpen en kan

draagcomfort, op allerlei manieren.

ook worden geleverd met een hygiëni-

Want je kunt het dragen als haarband,

sche beschermkap tegen modder, stof

piratenmuts, mondmasker, sjaal,

en ander vuil. Je kunt kiezen uit drie

polsband, helmmuts of nekwarmer.

formaten: 550, 750 en 950 ml.

TECHNOLYT.NL

BIKE.SHIMANO.COM
95
€17,
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WELKOMBIJDECLUB

“De wegkapitein
is onmisbaar”
“Eigenlijk zou iedere vereniging er meerdere
moeten hebben.” Deze uitspraak van Geert
van Gorp van TC Zevenhuizen slaat uiteraard
niet op het aantal leden, maar hij heeft het
over wegkapiteins. Zijn club, die veertig jaar
bestaat, heeft er inmiddels via de NTFU aardig
wat opgeleid. “Je wordt je bewuster van je plek
op de weg en de veiligheid verbetert.”
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG BEELD NTFU

Bij TC Zevenhuizen fietsen zo’n 200

wie het aanspreekpunt is tijdens de rit.

leden iedere week hun rondjes. “Ieder-

De organisatie verbetert. En uiteraard

een kan aansluiten waar en wanneer

houdt de wegkapitein zich bezig met de

hij wil”, zegt wegkapitein Pim Kor. De

plaats van de groep op de weg, het ge-

club verdeelt de leden in verschillende

drag, en daarmee ook de veiligheid van

snelheidsgroepen, A voor de echte

de groep en andere weggebruikers.”

hardrijders tot en met C voor de fietsers

De groepsgrootte was volgens een

die het op hun gemak doen. Kor zelf

ander lid en wegkapitein, Geert van

fietst in de B-groep en is daar sinds

Gorp, ook een reden om als club de cur-

twee jaar wegkapitein. Dat TC Zeven-

sus te volgen. “De groep werd te groot.

huizen mee zou doen met de cursus

En omdat we toch verantwoordelijk-

Wegkapitein van de NTFU was eigenlijk

heid willen nemen voor veilig wegge-

een logische keuze, vindt hij. “We wil-

bruik hebben we meegedaan met de

den als club meer doen om duidelijk-

cursus.” Ook Ed Welles volgde via TC

heid te geven richting de leden. Door

Zevenhuizen de cursus. Hij zat bij de

wegkapiteins aan te stellen, is het van

eerste lichting, zo’n zes jaar geleden in-

tevoren duidelijk wie de lijnen uitzet en

middels. “Als club zagen we dat som-
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mige voorrijders zonder al teveel acht

brief en/of groeps-apps richting de

te slaan op veiligheid een grote groep

leden dit ook nog eens onder de aan-

aanvoerden. Uit veiligheidsoogpunt

dacht gebracht.

was dat onverenigbaar met wat wij als
club willen uitstralen, vandaar dat we

Plek op de weg

destijds de eerste wegkapiteins hebben

Tijdens de cursus Wegkapitein leerden

opgeleid en de groepen ook kleiner

Kor, Van Gorp en Welles vooral zaken

hebben gemaakt.”

over de plaats op de weg van een groep
wielrenners. Hoe gedraag je je sociaal

Regie durven nemen

tussen andere weggebruikers en hoe

De praktijk van de wegkapitein speelt

houd je het veilig? De cursus is eigen-

zich of voor- of achterin de groep af,

lijk een must, zo vindt Van Gorp. “Ie-

zegt Kor. Hijzelf fietst meestal achterin

dere vereniging zou meerdere

en heeft zo een goed overzicht. Als er

wegkapiteins moeten hebben. Wij zelf

iemand dreigt af te zakken of er gebeurt

hebben er nu al tussen de vijftien en

iets anders, dan is een seintje naar de

twintig, schat ik.” Van Gorp deed mee,

wegkapitein voorin snel gegeven. “Ik

omdat hij zelf al vaak de regie nam bij

roep dan meestal of rijd even naar
voren. Dat kan gemakkelijk, omdat we
met kleine groepen fietsen.” Geert van
Gorp is blij dat Kor achterin rijdt. “Ikzelf zit het liefst van voren. Ieder zijn
voorkeur natuurlijk, maar het is fijn om
met iemand als Pim te fietsen. De communicatie verloopt prima.” Welles vult
zijn collega’s aan: “Als wegkapitein
moet je vooraf duidelijkheid verschaffen, afspraken maken en tijdens de rit
anticiperen op wat er gebeurt. Je moet
je ook van tevoren verdiepen in de route
en al kunnen aangeven waar bijvoorbeeld een gevaarlijk punt is door een
wegopbreking.
Daarnaast moet je ook niet bang zijn
om iemand tijdens de rit aan te spreken
op gevaarlijk of asociaal gedrag. GelukCursus Wegkapitein

kig hoeft dat steeds minder. Onze leden

De wegkapitein is een be-

weten inmiddels wel wat er geoorloofd

grip onder wielerverenigin-

is en wat niet.” Als het dan toch een

gen en groepen: sinds 2015

keer misgaat, wordt dat ter plekke ge-

zijn er meer dan 2.000 weg-

corrigeerd als de situatie dat toelaat. Zo

kapiteins en MTB-begelei-

niet, dan wordt in de appgroep van

ders opgeleid. Meer info

wegkapiteins melding gemaakt van het

vind je onder opleidingen op

betreffende voorval. Onderling wordt

NTFU.NL

dan besproken hoe dit het beste op te
pakken en zo nodig wordt in de nieuws-
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het uitzetten van een rit en onderweg
meestal voorin te vinden was. “Dan
ben je van nature al een beetje aanspreekpunt, maar door de cursus te
volgen, ben ik dat nu ook officieel. En
mensen mogen mij dus ook aanspreken op zaken die niet goed gaan. Om-

‘Als wegkapitein moet je vooraf
duidelijkheid verschaffen, afspraken maken en tijdens de
rit snel kunnen anticiperen’

gekeerd spreek ik ook onderweg
clubleden aan als er dingen niet goed

maar voor de hele groep en ook andere

meer te leren over de techniek en mate-

gaan.” Kor deed mee, omdat hij tijdens

weggebruikers. Tijdens de cursus heb

rialen waarmee mensen fietsen. “Hoe

zijn ritten dingen zag die wel wat ver-

ik daar veel over geleerd dat ik nu in de

doet iemand zijn helm op, of zit ie-

betering konden gebruiken. “Groeps-

praktijk toepas. Ik was me al vrij be-

mands bril wel goed. Dat soort zaken.

grootte, rijgedrag. Er zitten vaak wel

wust van hoe we overkwamen, maar

Daar kan ik mensen nu op aanspreken

mensen tussen die het niet zo nauw

door de cursus is dat nog beter gewor-

en dat wordt gewaardeerd. Want veilig-

nemen met de regels of zich niet cor-

den.” Voor Ed Welles waren dezelfde

heid gaat boven alles, dat heeft de cur-

rect gedragen. Daarmee veroorzaak je

punten reden om mee te doen met de

sus bij mij nog eens extra onder de

onveiligheid, niet alleen voor jezelf,

cursus, maar hij vond het ook leuk om

aandacht gebracht.” •
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UITHETVELD

MTB-vignet
rukt op
Ze komen er steeds meer, de mountainbike vignetten. Veelal nog in de vorm van een sticker
met een geldigheid van een jaar. Je plakt ‘m op
je fiets of helm en je kunt op de desbetreffende
route op pad. Die vignetten zijn op sommige
plekken verplicht, terwijl er op andere plaatsen
is gekozen voor een vrijwillig vignet. Waar is
dit vignet voor bedoeld?
TEKST IRMO KEIZER BEELD IRMO KEIZER / NTFU

We gaan eerst terug naar de jaren negen-

beetje het kip-en-ei-verhaal. Sluiten de

tig, toen de mountainbikesport explosief

bestaande routes niet aan op wat een

groeide en al snel een roep om regulatie

mountainbiker zoekt, dan zal hij of zij

ontstond. De mountainbiker als nieuw-

sneller geneigd zijn om buiten de offici-

komer in de buitengebieden kreeg het

ële routes te gaan rijden.

wel eens zwaar te verduren. Onbekend
maakt onbemind. Daarnaast werden pa-

De laatste jaren hebben de mountainbi-

den gedeeld met andere recreanten en

keroutes in ons land een behoorlijke

de keuzes van routes waren daar niet al-

vlucht genomen. Waar vroeger gekeken

tijd even handig in. Een breed pad steil

werd naar het grootst aantal mogelijke

naar beneden zorgt voor een hoge snel-

kilometers, wordt er nu gekeken naar an-

heid, wat niet prettig is voor andere ge-

dere factoren. Nieuwe routes worden ont-

bruikers die hetzelfde pad delen. Het

worpen met een flink pakket aan eisen.

zorgde voor een verhoogde perceptie

Zo moeten ze binnen de kaders van de

van overlast. In eerste instantie werden

regelgeving worden aangelegd (denk aan

er vooral verboden ingesteld, maar het

Natura 2000), wordt er rekening gehou-

loste het probleem uiteraard niet op.

den met scheiding van recreatiestromen
én worden de paden zo aangelegd dat

Meer uitdaging

het pad duurzaam is. Kortom, met aan-

De sport evolueerde verder. Waar vroe-

dacht voor ondergrond, afwatering en

ger over brede paden werd gefietst, ver-

andere factoren. Het resultaat zijn korte-

wacht je vandaag de dag singletracks

re routes, gemaakt voor mountainbikers,

die ook technisch uitdagend zijn. Als

met voldoende uitdaging en gescheiden

die routes er niet zijn, worden ze vaak

van andere recreanten. Maar aan dat

opgezocht door de sporter. Het is een

werk hangt uiteraard een prijskaartje.
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Om de aanleg en het onderhoud van die

bording aanpassen, de logistiek qua ver-

routes te kunnen bekostigen komen de

koop verzorgen en uiteraard zul je dan

initiatiefnemers vaak voor een uitdaging

ook moeten handhaven. De keus is overi-

te staan. Subsidies worden soms gebruikt

gens niet door ons gemaakt, maar door

voor de aanleg, vanuit de gemeente en

Staatsbosbeheer destijds. Zij hebben er

provincie. Is de route er eenmaal, dan is

nu geen omkijken naar.”

er nog steeds geld nodig voor onderhoud,
zeker als de populariteit toeneemt. Het

Bij MTB-Noordwest komt 100 procent van

vignet is inmiddels een goede bron geble-

het gedoneerde geld ten goede aan de

ken om die kosten te dekken en tegelij-

aanleg en het onderhoud van de lokale

kertijd het routenetwerk waar mogelijk te

routes. Ze doen overigens wel meer, ver-

verbeteren en uit te breiden.

klaart Boschman. “Laatst hebben we een
aantal voorzieningen aangelegd voor alle

Waarom een vignet?

recreanten, namelijk informatieborden

De noodzaak van een vignet blijkt twee-

en picknicktafels. Qua inkomsten hebben

ledig te zijn. Enerzijds is er dus de kosten-

wij de dagjesmensen, waarbij de ver-

factor. De aanleg van een goede moun-

huurbedrijven per fiets een vignet kopen,

tainbikeroute kost flink wat geld. De

onze eigen donateurs en de lokale onder-

NTFU bracht dat in kaart en kwam op

nemers. Ook beschikken we over een

een bedrag van 1,50 tot 5 euro per strek-

nieuw donatiesysteem, waarbij je zelf je

kende meter. Daarnaast zijn er de onder-

bijdrage mag kiezen. Er zijn verrassend

houdskosten van de paden, die tussen de

veel XL-donateurs bijgekomen. Het zijn

20 en 40 euro per kilometer liggen op

vaak mensen die veel op de routes fietsen

jaarbasis. Met een vignet kun je die kosten dekken. Op deze manier kun je een
route- of routenetwerk verzorgen voor
mountainbikers, dat regulerend werkt.
Een goed aangelegde en goed onderhouden route zorgt voor een aanzuigende
werking en zo wordt rijden buiten de paden simpelweg minder aantrekkelijk.
Waarom een vrijwillig vignet?
MTB-Noordwest is één van de partijen
Digitaal MTB-vignet?

die een vrijwillig vignet kent. De vereni-

Over de verkrijgbaarheid en

ging heeft een viertal routes die het on-

welk vignet waar nodig is, is

derhoudt: de routes van Schoorl, Park

soms onduidelijkheid. De

van Luna, Geestmerambacht en Spaarn-

NTFU onderzoekt momen-

woude. Erik Boschman, voorzitter van

teel de mogelijkheden van

MTB-Noordwest, gelooft in een systeem

een digitaal aan te vragen

waarbij een ieder op zijn manier zijn

vignet. Check NTFU.NL voor

steentje bijdraagt, als vrijwilliger, part-

het laatste nieuws.

ner of als donateur. “Als je een vignet
verplicht stelt, valt dat vaak niet goed bij
de achterban. Daarnaast hangen er ook
flink wat haken en ogen aan verplichting. Je moet het communiceren, de be-
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en die het belangrijk vinden dat dat in
stand blijft. Zij kunnen zo hun steentje
bijdragen.”
De keus voor een vignet is deels geboren

‘Is de route klaar, dan is er ook
geld nodig voor onderhoud, zeker
als de populariteit toeneemt’

uit noodzaak. Destijds vielen door bezuinigingen bij Staatsbosbeheer (red. door
de Nederlandse overheid) budgetten weg

sche en Austerlitz een verplicht vignet in

sers en andere natuurliefhebbers is er ge-

voor onderhoud van (sport) paden. Toen

te voeren. Het bleek een uiterst succesvol-

kozen voor zonering. Terreinbeheerder

is gekozen voor deze vorm van het vignet

le greep te zijn waar alle betrokken partij-

Martin Nolsen: "We hebben op het land-

en dat werkt volgens Boschman uitste-

en van profiteren. De stichting MTB

goed reeds ervaring met verplichte ruiter-

kend. Ook Natuurmonumenten biedt

Utrechtse Heuvelrug is zelfvoorzienend.

routes en de bijbehorende ruiterpennin-

deze vorm, waarbij men aangeeft dat dit

De drukte op de routes is enorm, wat een

gen die jaarlijks gekocht moeten worden

geld actief wordt besteed aan aanleg- en

uitdaging vormt voor het onderhoud. Rou-

om gebruik te maken van de routes. Re-

onderhoud van routes.

tes worden waar nodig aangepast en ook

gelmatig kregen we klachten over het

is er flink uitgebreid in de loop der jaren.

groeiend aantal gebruikers van de ruiteren wandelpaden. Dit gaf gevaarlijke situ-

Waarom een verplicht vignet?
De onderhoudskosten en de snel groeien-

Ook voor de twee routes op Den Treek-

aties. Daarom heeft het bestuur ervoor

de populariteit van de routes was voor de

Henschoten is gekozen voor een verplicht

gekozen om een Treeker MTB-route aan

onderhoudsgroep MTB Utrechtse Heuvel-

vignet, dat tot stand kwam na een ge-

te leggen. De reacties op het vignet en de

rug de reden om voor de routes Kwinte-

doogsituatie waar overal gefietst kon

MTB-routes zijn overwegend positief. Dit

looyen, Rhenen, Amerongen, Leersum,

worden. Door de toenemende stroom van

komt voornamelijk dat er veel aandacht

Zeist, Hoge Ginkel, de Lage/Hoge Vuur-

recreanten als ruiters, wandelaars, fiet-

bij de aanleg geweest is voor de kwaliteit.
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Nu is het onderhoud van groot belang,

kan de aanleg en het onderhoud van rou-

de fietsers zien dat daar ook aandacht

tes bekostigd worden. Zo simpel ligt dat

aan besteed wordt, zoals bijvoorbeeld de

echter niet. De NTFU kijkt constant of

leem die aangebracht is op zeer rulle

een dergelijk vignet haalbaar is. “Dat is

stukken. Regelmatig worden er controles

door de grote hoeveelheid verschillende

gehouden op het vignet. Zoals overal zal

landeigenaren echter een lastige opga-

er bij ons ook illegaal gereden worden,

ve”, aldus Eric Kuijt, die bij de NTFU ver-

ook door onwetendheid, waarbij we vaak

antwoordelijk is voor de belangenbehar-

zien dat ze wel het Utrechtse Heuvelrug-

tiging voor mountainbikers. “De Neder-

vignet bij zich hebben. Qua inkomsten

landse natuur is onderverdeeld over een

heeft de pandemie zelfs een positief ef-

grote hoeveelheid verschillende eigena-

fect gehad. De kosten worden nu volledig

ren. Niet alleen grote organisaties, zoals

gedekt door de vignetten. De opbreng-

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten,

sten komen ten goede aan de mountain-

maar ook privégrondeigenaren bezitten

bikeroute, maar ook aan de natuuront-

grote lappen grond. Het opstellen van

wikkeling rondom het Waschwater."

een verdeelsleutel en afspraken maken
over welke kosten vanuit een vignet moe-

Waarom geen landelijk vignet?

ten worden gedekt, is erg lastig met een

Een landelijke vergunning voor alle MTB-

grote groep eigenaren met andere be-

routes lijkt voor de hand te liggen. Op die

hoeftes en belangen. Er zitten dus be-

manier hoef je niet voor elke route een

hoorlijk veel haken en ogen aan een lan-

andere vergunning aan te schaffen en

delijk vignet."
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‘Er zitten behoorlijk veel haken
en ogen aan een landelijk
MTB-vignet"
Bovendien is de NTFU in beginsel geen

diverse projecten in Nederland waar vig-

voorstander van een verplichte betaling

netten verplicht zijn, laten zien dat een

voor toegang tot natuur. Dat is een dis-

dergelijk model succesvol kan zijn. Ook

cussie die op hoger niveau gevoerd

de niet-verplichte vignetten genereren

wordt. “Het is voor de recreant niet wen-

meer en meer inkomsten en zorgen tege-

selijk om voor elk gebied een ander vig-

lijkertijd voor meer draagvlak onder de

net aan te schaffen. Maar er zijn ook veel

eigen achterban voor die mountainbike-

mtb-ers die alleen in de regio fietsen en

routes. En als jij je lokale mountainbike-

een landelijk vignet (en dus kostenverho-

route veelvuldig rijdt, dan is die kleine

ging) niet zien zitten.”

bijdrage jaarlijks een erg welkome ondersteuning voor de vrijwilligers die de route

De toekomst

onderhouden. Of sluit je aan bij de lokale

Betalen voor mountainbikeroutes is iets

onderhoudsgroep en help mee met tak-

wat voor velen van ons nog wennen is.

ken snoeien, zand verslepen, blad bla-

Toch kost de aanleg- en het onderhoud

zen, de afwatering herstellen, etc. Vele

van routes handenvol geld en dat zal de

handen maken licht werk. •

Welk vignet is waar nodig?
Een overzicht van welk vignet je op welke mountainbikeroutes nodig hebt en waar
vrijwillige vignetten gelden,
vind je op
FIETSSPORT.NL/VIGNET
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ADVERTENTIES

Fietsen in...
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ADVERTENTIES

Alles voor de fietser
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COLUMN

Hardleers
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.

en aantal natuurclubs, waaronder NatuurAlert, Natuurbelang en VNC, hebben een
frontale aanval ingezet op mountainbiken.
In allerlei gebieden zijn (recht)zaken gestart,
waarbij ze de Wet Natuurbescherming gebruiken.
In hun ijver om mountainbikers in een kwaad
daglicht te stellen, worden steeds meer plant- en
diersoorten naar voren geschoven om hun gelijk
te bewijzen. Van de dennenorchis tot de zandhagedis, vliegend hert en rode bosmier.
Ze zijn zo gefocust op mountainbikers dat ze vol-

hoenders in dit gebied te beperken, maar voor

gens mij niet in de gaten hebben, dat ze ook

sommigen is dit niet genoeg. Volgend jaar dan ge-

steeds meer wandelaars, ruiters, fietsers en auto-

lijk de heide maar helemaal afsluiten voor wande-

mobilisten raken met hun acties. Het is immers

laars? Dan slaat de publieke opinie snel om. Dan

onacceptabel om alleen naar de effecten van

staan de stemmingsmakers niet meer alleen te-

mountainbikers te kijken en de ogen te sluiten

genover een slordige half miljoen mountainbi-

voor andere bedreigingen. Worden er geen reptie-

kers, maar tegenover half Nederland.

len dood gereden op fietspaden, wegen en ruiterpaden? En worden rode bosmieren niet verplet-

Deze mensen hebben dus niets geleerd van het

terd door wandelaars? Ik ben blijkbaar niet de

geval Henk Bleeker. Die maakte in zijn korte peri-

enige die er zo over denkt, want het bevoegd ge-

ode als bewindspersoon gehakt van de natuursec-

zag in Overijssel heeft op de Sallandse Heuvelrug

tor. Ik ben enorm voorstander van de bescher-

een zandweg tijdelijk afgesloten voor alles en ie-

ming van flora en fauna en ik vind het prima dat

dereen, omdat zandhagedissen eieren hebben ge-

dit beperkingen in het gebruik van deze gebieden

legd in de bermen. Boete voor gebruik van de

met zich meebrengt, maar je zult onherroepelijk

zandweg: ongeveer 2000 euro.

toch moeten zoeken naar een goede balans tussen
natuur en recreatie. En je kunt de aandacht hier-

“Je kunt de focus niet alleen op
de mountainbikers richten”

bij natuurlijk niet alleen richten op één bepaalde
recreatiegroep. Terreinbeherende organisaties,
zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de
provinciale landschappen weten dit als geen an-

Is dit proces nog te stoppen of worden volgend

der, maar voor die natuurclubs is het blijkbaar al-

jaar de fietspaden over de hei en de toeristenweg

les of niets. Ik zie, als dit zo doorgaat, weer een

ook afgesloten? Er zijn in dit gebied al allerlei

nieuw Bleekertje opstaan. En daar wordt uiteinde-

maatregelen genomen om verstoring van de kor-

lijk niemand beter van. •
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Bloedsnel
De meeste mensen associëren gravelbiken nog
steeds met vrijheid, onbevangen en ongedwongen tot rust komen op verlaten onverharde
stroken. Veel gravelbikes zijn daarom vooral
gericht op comfort, gemaakt voor lange dagen
van huis. Door de toevoeging van grindstroken
in het profpeloton en toenemende populariteit
van races als Dirty Kanza en Grinduro ontwikkelen steeds meer merken ook pure gravelracers. Zo ook Cervélo dat met de Áspero een
nieuw topmodel aan de selectie toevoegt.
TEKST BART VAN DE VOSSENBERG BEELD ARD KRIKKE

Op veel gravelbikes zit je er dus gerief-

Sportieve zit

lijk bij: ‘flexende’ achterbruggen, ve-

De fiets ziet er in ieder geval bloedsnel

rende balhoofden of sturen die

uit. En zoals de technici van het Neder-

trillingen absorberen. Bij een aantal

lands-Canadese merk zeggen: “If it

merken is dat comfort ondergeschikt

looks fast, it probably is." Er zijn weinig

aan snelheid. Maar ook over gravel

compromissen gedaan aan de fiets wat

kun je hard rijden. Zo heeft 3T de Ex-

betreft aerodynamica en snelheid. De

ploro in haar collectie, produceerde

framebuizen zijn zo gevormd dat de

Ridley met de Kanzo Fast een aerogra-

fiets met zo min mogelijk weerstand

velbike en lanceerde Cervélo dus de

door de wind snijdt, nokjes voor bike-

Áspero. Dit model is overigens niet

packing zijn er niet én het stuur is plat

nieuw. Hoewel ik er in het ‘wild’ wei-

en buigt richting de zijkanten zelfs vier

nig tegenkom, is de Áspero toch al-

graden naar beneden voor een sportieve

weer een aantal jaren oud. Het

zit. Daarnaast zijn de kabels fraai weg-

topmodel – de Áspero 5 – is echter wel

gewerkt. Deze lopen vanaf het stuur via

hagelnieuw. Het frame heeft een af-

het balhoofd direct het frame in, waar

slankkuur ondergaan en weegt nu 100

veel merken ervoor kiezen de routing

gram lichter, de derailleur- en remka-

via de onderbuis te laten lopen.

bels zijn weggetoverd en het frame in

Zelfs de kleur van het met Shimano Di2

een glimmend jasje gestoken.

uitgeruste topmodel oogt snel.
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Deze fiets komt in de kleur ‘purple sun-

Door de keuze voor snelheid, heeft de

set’. Een uitgesproken paint job die niet

Áspero logischerwijs ook een aantal te-

bedoeld is voor mensen die anoniem

kortkomingen. Op technische single-

hun rondjes maken. In de buitenlucht is

tracks of ruige afdalingen heb ik het

de Áspero een echte kameleon. In de

gevoel alsof ik op een zenuwachtige

felle zon neemt-ie een glinsterende gou-

racefiets zit. Je bent daarbij helemaal

den kleur aan, maar verdwijnt die zon

overgeleverd aan je eigen fietstech-

achter de wolken dan kleurt de fiets

niek. Daarbij moet ik zeggen dat ik de

paars. Ben je gecharmeerd van de fiets,

Trail Mixer niet heb gebruikt. Dit is een

maar is deze kleurstelling je iets te hef-

dropout in je voorvork waarmee je de

tig? Dan is de 5 ook verkrijgbaar in de

positie van je as – en dus je voorwiel –

kleur ‘five black’.

kunt veranderden en daarmee het rijgedrag. Tijdens de test staat de Trail

Controle

Mixer in de steilste stand waardoor die

Tijd voor een test. Ik ben gezegend met

lekker agressief stuurt, maar ook min-

een achtertuin waar menig offroad lief-

der controle heeft dan in de luiere

hebber jaloers op is. Ideaal als je je een

stand. Verwacht overigens niet dat met

compleet beeld van een gravel- of moun-

deze aanpassing je gravelbike veran-

tainbike wilt vormen. Steile klimmen,

dert in een capabele trailbike. Het ver-

snelle afdalingen, eindeloze grindstro-

schil zit in de details, maar die kunnen

ken en technische singletracks. Het zit

net dat beetje verschil maken in het

allemaal in mijn testrondje.

stuurgedrag.
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‘Zelfs tijdens een wegrit met vrienden houd ik het tempo makkelijk
vol op mijn gravelbanden’

range banden monteren, minimaal 28
mm tot maximaal 42 mm. Bovendien
zijn de wielen ook nog eens oersterk.
Zoek op YouTube maar eens op Danny
McAskill in combinatie met Reserve en
zie hoe de trialbiker met alle macht
probeert een setje Reserves aan gruzele-

Stuiven over witte stroken

blokken. Door de sportieve zit en aero-

Wat ook direct opvalt is de stijfheid van

dynamische details bespaar je enkele

menten te rijden.

de fiets. Nadeel van zo’n stijve fiets is

watts; deze energiebesparing kun je op

Eindoordeel

het gebrek aan comfort op lange ritten.

lange, rechte stroken in je pedalen stop-

De Áspero 5 heeft een duidelijke doel-

Hobbels en oneffenheden komen harder

pen. Door de dubbele Shimano GRX-

groep en gebruiksdoel. Hij blinkt uit

aan dan bij veel andere gravelbikes,

groep kun je op deze witte wegen en op

waarvoor hij gemaakt is: snelheid. Ver-

maar goed dat is de prijs voor snelheid.

het asfalt veel snelheid maken. Sterker

wacht geen alleskunner waar je single-

Dat wetende is het ook niet gek dat

nog, zelfs tijdens een wegrit met vrien-

tracks mee aanvalt of comfortabel over

Cervélo nokjes voor bikepacking achter-

den houd ik het tempo makkelijk vol op

ruige bospaden scheurt, want dan kom

wege heeft gelaten.

mijn gravelbanden. De carbonwielen

je van een koude kermis thuis. Maar

van Reserve met betrouwbare DT Swiss

zoek je een gravelbike voor Strade

Groot voordeel van een stijf frame is de

350-naaf zijn lekker licht en eenvoudig

Bianche-achtige stroken? Dan is deze

snelheid en reactiviteit. Bij de eerste pe-

op snelheid te houden. Door de interne

unieke in het oog springende sneltrein

daalslag schiet de Áspero uit de start-

velgbreedte van 24 mm kun je een brede

het overwegen waard. •

Plussen
- Heel snel
- Unieke ﬁets
- Wielset

Minnen
- Minder geschikt voor
ruiger terrein
- Stevig prijskaartje

PRIJS € 7.999,CERVÉLO.COM
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FIETSSPORT

Word jij de
klimkoning(in)?
Doe mee aan de Kuitenbijter Challenge
en maak kans op een gelimiteerde
bolletjestrui van Fietssport.

dekken.Alsof dit nog niet genoeg is,
gaan we de Fietssport app de komende
maanden uitbreiden met een aantal
sportieve uitdagingen. We trappen af
met de Kuitenbijter Challenge.
Ben jij een echte klimgeit die bij iedere
heuvel of berg staat te steigeren van
plezier? Dan is deze uitdaging wat voor
jou. Het werkt als volgt. Stippel een
rondje uit langs zoveel mogelijk klim-

TEKST ARD KRIKKE BEELD BRAM DE VRIND

metjes uit de app. Druk op de track
Lukt het je om deze badge
voor 1 oktober 2021 in je bezit
te hebben? Dan maak je kans
op één van de tien gave
bolletjestruien die we speciaal
voor deze challenge hebben
ontworpen. Dus zet je klimkuiten aan het werk en wie
weet steek jij straks je
fietsmaten de ogen uit.

button en geef je racefiets de sporen.
De app houdt automatisch bij hoeveel
heuvels je bestormt. Van buitenbladDit voorjaar lanceerden we de Fiets-

bulten op de Sallandse Heuvelrug tot

sport app, dé complete wielergids die je

koffiemolenklimmen in Zuid-Limburg.

eenvoudig meeneemt in je achterzak.

Herhaal dit net zolang totdat je er

Superhandig om alle NTFU-toertochten

twintig hebt afgetikt. Als beloning ont-

te bekijken, meer dan duizend routes te

vang je van ons de unieke Kuitenbijter-

downloaden en de mooiste spots te ont-

badge. FIETSSPORT.NL/APP •
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INTERVIEW

Man met
een missie
TEKST BRAM DE VRIND BEELD MICHIEL MAAS

De fietsindustrie
duurzaam? Niet volgens Erik Bronsvoort.
Met Shift Cycling Culture werkt hij wereldwijd aan verandering.
“Stop met mensen te
verleiden om steeds
weer een nieuwe fiets
te kopen. De nieuwste
trend zou duurzaamheid moeten zijn.”

Hij geeft lezingen en workshops aan fietsenbouwers tot bankiers. Via het platform Shift Cycling Culture bracht hij
meer dan honderd bedrijven bij elkaar
die hun duurzaamheidsideeën uitwisselen. Van zijn boek over een duurzame
fietsindustrie zijn dik vijfhonderd exemplaren verkocht. Een film over de effecten van klimaatverandering op fietsgebieden is in de maak. Erik Bronsvoort is
een man met een missie.
De wereld duurzamer maken. Dat is al jaren een passie van de afgestudeerd ingenieur. In de bouwindustrie hield hij zich
bezig met het efficiënter en duurzamer
inrichten van processen, zoals in de Londense metro. Hij ging vegetarisch eten en
minder vliegen. Maar op een gegeven
moment realiseerde hij zich dat zijn passie voor duurzaamheid moeilijk te verenigen was met zijn andere passie: fietsen.
“Als mountainbiker en wielrenner gooide
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ik veel spullen weg, zoals kettingen, cas-

De circulaire fietsenwinkel in Utrecht

settes en banden. Op een gegeven mo-

werd uiteindelijk geen succes. De be-

ment leek ook mijn racefiets aan de

schikbaarheid van geschikte gebruikte

beurt. Een shifter moest worden vervan-

onderdelen was te beperkt en het bleek

gen, maar was niet meer leverbaar, om-

lastig om een doelgroep te vinden voor

dat het om een ‘oude’ groep ging.

dit nieuwe marktsegment.

De verleiding was groot om dan maar
een nieuwe fiets te kopen. Toen dacht ik:

Keuzes maken

hier klopt iets niet. Je wordt verleid om

Bronsvoort heeft zijn focus verlegd naar

een 99 procent goede fiets weg te doen,

het geven van workshops, lezingen en pro-

omdat 1 procent niet functioneert. Daar

jectmanagement in de fietsindustrie. Zo

moet ik iets mee.”

helpt hij Swapfiets met hun streven om
100 procent circulaire fietsen aan te bieden

Duurzaam produceren

in 2025. Hij heeft inmiddels tientallen pre-

Bronsvoort begon in 2018 samen met zijn

sentaties gegeven bij bedrijven. “Laatst

fietsmaatje Matthijs Gerrits een experi-

heb ik nog gesproken voor een club van

ment. Ze richtten in Utrecht het bedrijf

180 bankiers bij ABN Amro.” De fietsende

Circular Cycling op, dat nieuwe fietsen

ingenieur verbond zich aan de Shift Cy-

bouwde van oude onderdelen. Doel was

cling Culture Foundation, een platform

om de fietsindustrie te laten zien dat fiet-

waarop fietsbedrijven duurzame initia-

sen bouwen ook duurzaam kan.

tieven kunnen uitwisselen. Inmiddels

Ze verwerkten hun visie in het boek ‘From

zijn daar wereldwijd meer dan honderd

Marginal Gains to A Circular Revolution'.

bedrijven bij aangesloten. Ze hebben bo-

Volgens Bronsvoort en Gerrits heeft fiet-

vendien een groep van tien CEO’s uit de

sen een weliswaar een duurzaam imago,

fietsindustrie bij elkaar gebracht die re-

maar is de fietsindustrie zelf niet duur-

gelmatig met elkaar over duurzaamheid

zaam. Marketing is erop gericht om je zo

sparren en ervaringen delen.

snel mogelijk een nieuwe fiets te laten kopen. Onderdelen hebben een beperkte levensduur. Carbonframes zijn niet te recyclen en belanden op de afvalberg of in de
verbrandingsoven. “Fietsers doen zelf
ook mee door hun fietsmaatjes aan te
sporen om een nieuwe fiets volgens de
laatste trends te kopen. Je krijgt al snel
het gevoel dat je er zonder schijfremmen
en aero frame niet bij hoort.”
Van linear naar circulair
Deze lineaire economie zou plaats moeten maken voor een circulaire economie
waarin afgedankte spullen worden herLees hoe ook jij een bijdrage

gebruikt als grondstof voor nieuwe pro-

kunt leveren aan een circu-

ducten zoals fietsen of kleding. “En fiet-

laire ﬁetswereld SHIFTCY-

sen moeten worden gebouwd om lang

CLINGCULTURE.COM

mee te gaan en niet om na een paar jaar
vervangen te worden”, aldus Bronsvoort.
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‘Heb ik zo’n aeroframe dat
2 watt sneller is, nou echt nodig?’

een nieuwe fiets te kopen. De nieuwste
trend zou duurzaamheid moeten zijn.”
Bronsvoort gelooft dat ook fietsen ‘als

Maar met brainstormen alleen kom je er

zorgt Vittoria ervoor dat je altijd goede

service’ in de markt kunnen worden ge-

niet. Bronsvoort wil bedrijven vooral aan-

banden hebt. De fabrikant wordt zo niet

zet, net als Vittoria met banden doet.

sporen om in actie te komen. “Duurzame

gestimuleerd om jou zo vaak mogelijk

“De high end gebruiker betaalt dan

plannen zijn leuk, maar ze moeten ook

banden te laten kopen, maar zal op zoek

meer en rijdt altijd het nieuwste model

worden uitgevoerd. Dus we proberen

gaan naar manieren om de band zo duur-

met de beste specs. Mensen zoals mijn

CEO’s te bewegen om duurzaamheid top-

zaam mogelijk te maken.” Ritsenfabri-

vader van zeventig betalen minder en

down te implementeren in hun organisa-

kant YKK is om tafel gegaan met twintig

krijgen een refurbished tien jaar oud

ties. We sporen marketeers en ontwer-

grote kledingmerken zoals Rapha en Le

topmodel dat voor hen net zo goed is.”

pers aan om in hun dagelijks werk duur-

Col om te kijken hoe ritsen recyclebaar

zame keuzes te maken.”

gemaakt kunnen worden.

Duurzaamheid in de fietsindustrie neemt

Wat heb je echt nodig?

winkel, want zo ver zijn we nog lang niet.

nu echt een vlucht, constateert de groene

Om bewustwording onder ‘ons fietsers’ te

Droom van Bronsvoort is dat op de Olym-

wegkapitein tevreden. “Toen we begon-

vergroten wordt gewerkt aan een film.

pische Spelen van 2028 alle fietsers op

nen in 2017 gebeurde er heel weinig. In-

Daarin wordt de impact van klimaatver-

duurzame fietsen en met duurzame kle-

middels worden er volop duurzame pro-

andering op fietsgebieden in beeld ge-

ding rijden. Om dat te bereiken voert hij

ducten en businessmodellen gelanceerd.”

bracht. “We willen fietsers aanzetten tot

gesprekken met de internationale wieler-

nadenken: is het wel nodig om die nieu-

unie UCI. “Topsporters willen alleen het

Ritsen recyclen

we fiets te kopen? Heb ik zo’n aeroframe

beste van het beste. Maar als de UCI in de

Bronsvoort noemt bandenfabrikant Vitto-

dat 2 watt sneller is, echt nodig?”

reglementen aangeeft dat fietsen aan

ria die ‘banden als service’ aanbiedt. “In

De marketing in de fietsindustrie moet

duurzame specificaties moeten voldoen,

plaats van dat je een band koopt bij de

volgens de groene wegkapitein ook op de

is er een gelijk speelveld. De UCI heeft de

fabrikant, neem je een abonnement en

schop. “Stop met mensen te verleiden om

sleutel in handen.” •

Rol voor de UCI
De komende jaren is er nog werk aan de

46 • SEPTEMBER 2021

FIETSSPORT MAGAZINE • 47

FIETSSPORT MAGAZINE • 49

GROEN

Materiaal met verhaal
Aan de rand van de binnenstad van Doetinchem huist het atelier Dubbel Dingen
van Anneke Dubbeld. Hier bedenkt en creëert ze creatieve woonaccessoires, zoals
lampen, klokken en kapstokken, van gebruikte en afgedankte fietsonderdelen.
TEKST WILMA VORSELMAN BEELD ROBIN BRITSTRA

Anneke Dubbeld deelt de werkplaats
met haar man, die al jaren een bekende is in de fietsbranche en fietsonderdelen ontwikkelt. Diezelfde
werkplaats bracht Anneke vier jaar
geleden op het idee om van al die uitgestalde bakken met fietsonderdelen
iets nieuws samen te stellen. Ze
maakte de overstap vanuit de zorg,
waarin ze mensen begeleidde met nietaangeboren hersenletsel. Omdat ze
zelf slechthorend is en haar aandoening ook langzaamaan verslechterd,
werd het voor haar steeds moeilijker
om dit werk te kunnen doen.
“Zo bracht een afgekeurde partij koplampen me op het idee om deze als
hoofd voor een kereltje te gebruiken.
Twee remhendels worden armpjes, een
trapper vormt het lichaam en twee
veren bungelen als benen eronder. Wielen veranderen in wandklokken. Een
velg zaag ik doormidden en je hebt een

geen productiewerk worden, benadrukt

Recycling is de toekomst

kledinghanger. Zo krijgt het een nieuwe

Anneke, haar werkplezier staat voorop.

De fietsenzaken in de omgeving zetten in-

en bruikbare functie. De komst van de

“Nieuwe, unieke producten maken,

middels afgedankt materiaal voor Anneke

e-bike brengt nieuwe onderdelen met

daar krijg ik energie van.” Zo heeft ze

opzij. “Als ik al die bakken vol met onder-

zich mee, wat mij ook weer op nieuwe

allerlei bedrijven en winkels, ook in de

delen zie, dan voel ik me als een kind in

ideeën brengt. De accuhouder bijvoor-

fietsbranche, als klant verzameld. An-

een snoepwinkel. Ik heb nog zoveel

beeld zaag ik doormidden en gebruik

neke laat me een uit de kluiten gewas-

ideeën voor nieuwe ontwerpen. Voorlopig

ik als bak voor een miniatuur bakfiets.”

sen kapstok zien, waar een deel van

kan ik nog wel vooruit. Recycling is onze

een fietsframe in is verwerkt. “Als je het

toekomst, maar er valt nog een wereld

Elk product is uniek

product van je opdrachtgever erin kunt

mee te winnen. Mijn bijdrage is klein,

Elk item dat ze maakt krijgt een uniek

verwerken, dan vinden ze dat helemaal

maar het voelt goed om op deze manier

nummer mee. Op haar website heeft ze

geweldig. En daar geniet ik nog het

duurzaamheid onder de aandacht te

inmiddels zo’n vijftig verschillende pro-

meest van, de waardering die je krijgt

brengen. Afval is geen afval.”

ducten tentoongesteld. Maar, het moet

van je klanten.”

DUBBELDINGEN.NL •
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Eén ﬁets voor elk avontuur
Dat gravelen hot is, zal je niet zijn ontgaan. Maar een perfect doorontwikkelde sportfiets koop je niet alleen om hip te zijn. Dat doe je, omdat
gravelen je horizon verbreedt. Met een grote glimlach schiet je paadjes
in die je niet kende, leg je meer off road kilometers af dan je op de
mountainbike gewend bent en speel je 365 dagen met de natuur.

De tijd dat de gravelbike een ‘ﬁets voor
erbij is’ ligt ver achter ons. Met TREK’s
nieuwste Checkpoint heb je eigenlijk
nog maar één ﬁets nodig voor al je
avonturen. Het is een allrounder waarmee je snoeihard over gravelpaden kunt
racen en voor menig mountainbike
track is hij ook niet bang. Net als dat
deze alleskunner zich prima voelt op
het asfalt en je beste maatje is tijdens
een bikepacking tocht.
De vernieuwde progressieve geometrie
maakt dat de Checkpoint met hoge
snelheid op rechte gravelpaden stabiel
blijft en tegelijkertijd is de fiets behendig wanneer je een bochtige singletrack
of uitdagende afdaling inschiet. Je bent
met deze voorloper op gravelgebied verzekerd van veel comfort en controle,

dat je er meerdere dagen op uit trekt.

breedte tot 45 mm en er past een 27,2

gecombineerd met licht en snel rijge-

Een minivakantie, waarbij je al je bike-

mm zadelpen in voor singletrack-min-

drag. Dit komt door onder andere de

packing gear nodig hebt. Om die reden

nende crossers die een seatdropper wel

Iso Speed, een uitvinding waarbij het

heeft Trek de frames uitgerust met ver-

zien zitten. Alle kabelbegeleiding lopen

frame stijf genoeg is om efficiënt te rij-

schillende ‘nokken’ voor voldoende fra-

voor de meest aërodynamische kwalitei-

den en scherp te sturen, terwijl hij toch

metassen, bidonhouders, voor- en ach-

ten keurig binnendoor. De SL uitvoering

meegevend wordt op het moment dat

terdragers en spatborden.

heeft het allemaal. Nieuw is de SLR uitvoering van de Checkpoint. De lichtste

de ondergrond vermoeiende schokken
vertoont.

Racen of toeren

en snelste gravelbike ooit, gemaakt van

Helemaal handig is dat er in het frame

700 OCLV carbon met minder nokkenop-

En omdat het echte avontuur begint

zelf een mini bar schuil gaat, zodat je

ties voor het extra besparen van ge-

waar de verharde weg stopt, daagt deze

een back-up energiereep en een gereed-

wicht. De ALR in de Checkpoint familie

nieuwste Checkpoint je uit om langere

schapszetje nooit vergeet. Het frame

is de perfecte aluminium gravelﬁets in

ritten te maken. Misschien wel zo lang

biedt ruimte voor banden met een

een toegankelijker uitvoering. •
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Een Franse
berggeit
Frankrijk. Als fanatieke fietser denk je dan direct
aan enorme bergmassieven met hoge bergtoppen.
Maar niet meteen aan bergfietsen. Misschien verandert dat na het lezen van deze test van de Prorace SAT CF 7.9, een mountainbike van Lapierre.
TEKST MAARTEN ´T HOEN BEELD MERLIJN SPENKELINK

Vite, vite, vite. Die drie woorden mogen

sûpreme’, net voordat de trail een

met grote, witte letters op de onderbuis

scherpe draai naar rechts maakt, schiet

van de Prorace SAT CF 7.9 worden ge-

de Lapierre de voorste biker uit het

kalkt. Al na de eerste meters in het ter-

peloton voorbij.

rein is duidelijk dat deze Franse
mountainbike niet is gebouwd om er

Grote draaicirkel

mee op je dooie akkertje naar de ‘bou-

De voorband biedt een surplus aan grip.

langerie’ te rijden voor een ‘baguette’ en

Strak stuurt de Prorace door de krappe

een paar croissants. Hard als een TGV

bocht, waarbij het brede stuur fungeert

moet het gaan, dan rijdt de Lapierre als

als hefboom. Op één oor, want door de

op rails.

lange bovenbuis in combinatie met het
onderuitgezakte balhoofd is de draaicir-

Tik, tik, tik. De noppen van de voorband

kel groot. Ook wanneer het pad steil naar

werken als een schoepenrad en werpen

beneden loopt houdt de bike zijn lijn.

met grote snelheid steentjes tegen de on-

Daarbij helpen de twee stevige vork-

derbuis. Het pad is droog, de cadans ligt

poten, met elkaar verbonden door een

hoog. Langzaam maar zeker verzuren de

steekas, die het voorwiel in het spoor

beenspieren, maar de Lapierre spoort

houden en zorgen dat de voorband in

aan om nog een tandje bij te zetten. Pas-

contact blijft met het terrein. Vorkpoten

seer dat groepje mountainbikers, allez!

die je vanaf het stuur kunt blokkeren.

Met slechts een paar korte drukken op de

De bediening van die lockout werkt soe-

shifter schakelt de aandrijving naar een

pel, zo soepel dat je soms onbedoeld de

zwaardere versnelling. Versnellen gaat

voorvering op slot zet. Dat is wel irritant,

helaas trager dan verwacht. Het lijkt alsof

zeker wanneer je net over een worteltapijt

niet alle pedaalkracht in voorwaartse

rijdt. In de verte kruist de trail een fiets-

energie wordt omgezet. Op het ‘moment

pad, deels over het pad liggende boom-
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stammen vormen een barricade en dwin-

De combinatie van een korte stuurpen

gen zodoende aanstormende bikers om

met een breed stuur is helemaal bon ton

af te remmen. De beide schijfremmen zijn

en geeft deze VTT zijn goede stuureigen-

goed te doseren en zonder blokkerende

schappen. Eigenzinnig is de verbinding

wielen komt de Lapierre tot stilstand.

tussen bovenbuis en zitbuis, genaamd

Even op adem te komen, s´il vous plait.

SAT shock, waarbij een elastomeer de
klappen dempt en zodoende je lichaam

Een ﬁets voor elk terrein?

moet sparen. Typisch Frans, die aandacht

Je suis Lapierre. Tijdens deze eerste ont-

voor comfort. Bij deze Lapierre gaat dat

moeting maakt de Franse producent van

comfort wel ten koste van de stijfheid van

mountainbikes naam. Pardon, producent

het frame en dat verklaart waarschijnlijk

van VTT's, ‘vélo pour tout terrain’, zoals

de trage demarrage. Daarnaast vangt het

men in Frankrijk een bergfiets noemt.

elastomeer geen grote klappen op, een

Dat voor elk terrein klopt alleen niet hele-

echte achtervering is het niet.

maal. De Prorace SAT CF 7.9 is een cross
country hardtail pur sang, gebouwd voor

Franse allure

het moderne wedstrijdparcours. Van-

Eveneens typisch Frans is het design. Het

wege de lange bovenbuis is de zitpositie

frame heeft een prachtige lijn en is fraai

gestrekt. Door de luie hoek van het bal-

afgewerkt, de kabels lopen netjes door de

hoofd rijdt de fiets zo stabiel op hoge

framebuizen en de gebruikte kleuren

snelheid en tijdens lastige afdalingen.

ogen chique. Douze points krijgt Lapierre
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‘Hard als een TGV moet het gaan,
dan rijdt de Lapierre als op rails’

Dat heeft echter geen invloed op de
werking, het schakelen verloopt snel
en trefzeker. Een geleider voorkomt dat
de ketting van het voorblad stuitert
wanneer je met de Prorace door een

voor de keuze van de voorvork. Het is een

Bij het zien van de one by aandrijving

rockgarden dendert. Nog een saillant

Float 32 van het Amerikaanse merk Fox,

heb je waarschijnlijk een déjà vu. Het

detail is de hendel van de snelspanner

die door zijn grote luchtkamer soepel

is een versnellingsbak die bestaat uit

van het achterwiel, die je ook kunt ge-

aanspreekt en waarbij je de rebound met

een enkel voorblad in combinatie met

bruiken als flessenopener. Best handig,

kleine stapjes kunt instellen. Ook op de

een cassette van twaalf versnellingen,

maar bij een Franse fiets zou je toch

banden is niet bezuinigd. Om het voor-

oplopend van 11 tot 50 tandjes. Eagle

eerder een kurkentrekker verwachten.

wiel ligt een 2,25 inch brede Maxxis Ar-

heet die cassette en komt net als de

Na afloop van je rit wordt het dus geen

dent, de achterband is een Maxxis Ikon

achterderailleur, ketting, crankstel en

glas Bordeaux, maar een koude Kro-

met een breedte van 2,2 inch. De Ardent

shifter uit de budgetgroepen van pro-

nenbourg. Met een stokbroodje brie.

combineert een lage rolweerstand met

ducent SRAM: SX, NX en GX. In verge-

Naast hoge bergtoppen heeft Frankrijk

grip en bereikt niet snel zijn limiet op de

lijking met de duurdere groepen is de

de fanatieke fietser dan ook veel meer

Nederlandse bospaden.

instapper van SRAM zwaarder.

te bieden. •

Plussen
- Rijeigenschappen
- Design en afwerking
- Keuze van de onderdelen

Minnen
- Frame niet al te stijf
- Vergrendeling lock out
voorvork

PRIJS € 2.499,LAPIERREBIKES.COM
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Meer spots
vinden?
Download onze
Fietssport app
FIETSSPORT.NL
/APP

SPOT

Hollandse haarspeldbochten
Haarspeldbochten in ons platte landje? Jazeker.
Trap vanuit Roozendaal naar Velp en klim via twee
ronddraaiende bochten omhoog naar de top van
de bijna 100 meter hoge Emmapiramide.

gens aan de kunstmatige uitkijkheuvel

TEKST ARD KRIKKE

Veluwse bult moeten overwinnen. Het

op de heuveltop die naar koningin
Emma (1858-1934) is vernoemd. In tegenstelling tot de vorstin, die waarschijnlijk per koets omhoog werd
gebracht, zul jij op eigen kracht deze
koninklijke klimfestijn begin op de

Hij is niet lang en niet bijster steil.

Beekhuizerweg, die overgaat in de Bo-

Toch staat de Emmapiramide op het

venallee. Het hellingspercentage stijgt

Ben jij een echte klimgeit, niet

lijstje van menig klimmer. Waarom?

hier direct naar 6 procent, met een

vies van een uitdaging? Doe

Het antwoord is simpel: de bijna vol-

stukje 8 procent in de eerste bocht.

dan mee aan de nieuwe Kuiten-

maakte dubbele haarspeldbocht vlak

Staand op de pedalen en met een glim-

bijter Challenge in de Fiets-

onder de top is on-Nederlands mooi,

lach (of grimas) op je gezicht neem je

sport app. en maak kans op de

alsof je in de Alpen fietst. De 650 meter

de haarspeldbochten. Met een beetje

unieke Fietssport bolletjestrui.

lange klim ontleent zijn naam overi-

fantasie waan je je in het buitenland. •
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GROEN

Minder plastic
in de natuur
Amsterdammer Léon van Diepen fietst graag. Met
zijn toerclub De Oranje Leeuw of in zijn eentje doorkruist hij grote delen van Nederland. Wat hem
daarbij opvalt is niet alleen de schoonheid van het
landschap, maar ook het zwerfafval. “Al die plastic
flesjes. Daar wilde ik iets aan doen.” Resultaat van
die dadendrang is de website drinkwaterkaart.nl.
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG BEELD MICHIEL MAAS

Van Diepen fietst al zo’n twintig jaar,

behoefte hebt aan water, maar dat kan

de laatste tien jaar vooral in zijn fiets-

natuurlijk veel beter. Een ﬂesje water

club, Toerclub De Oranje Leeuw. “Ik

meenemen en het dan weggooien hoeft

ben via mijn werk lid geworden en fiets

helemaal niet.” Omdat Van Diepen

er nog steeds met veel plezier. Weke-

destijds voor een waterbedrijf werkte,

lijks fietsen we een mooie ronde. Soms

kwam hij voor het eerst in aanraking

gaan we ook naar het buitenland, naar

met het feit dat er gratis watertappun-

Luxemburg bijvoorbeeld. Maar ik ben

ten zijn. Zo kwam hij op het idee om een

behalve op de racefiets ook veel te vin-

website op te zetten waarop alle gratis

wel, andere niet. Verder heb ik op in-

den op de mountainbike en ’s winters

watertappunten in het hele land te vin-

ternet gekeken of er al dergelijke info

op de schaatsen.”

den zijn. “Dat is mijn bijdrage aan een

beschikbaar was. En het werkte zo dat

schonere wereld. Ik ben de site dus

hoe bekender en groter de site werd,

Op zijn tochten geniet Van Diepen uiter-

enerzijds begonnen om iets te doen

hoe meer mensen zich meldden met

aard van zijn sport en omgeving, maar

voor het milieu, maar ook om raceﬁet-

de mededeling dat ze ergens nog een

toch stak hem tot voor kort iets. “Ik zag

sers een service te bieden.”

watertappunt hadden gezien. Dat is

zoveel plastic ﬂesjes liggen. Echt bizar.

'Dit is mijn
bijdrage aan
een schonere
wereld'

fijn natuurlijk, dat we nu op het punt

En op het nieuws hoor je ook vaak hoe-

Data verzamelen

zitten dat de website zichzelf als het

veel we eigenlijk weggooien. Er gaan

Een leuk idee, maar hoe ga je daarbij

ware bijhoudt. Mensen zetten zich er

jaarlijks in Nederland zo’n 900 miljoen

te werk? “Ik ben allereerst alle water-

ook graag voor in, want het geeft een

kleine plastic ﬂesjes de recycling in of

bedrijven en gemeenten gaan benade-

goed gevoel om iets bij te dragen aan

ze worden gewoon gedumpt in de na-

ren of ze een overzicht hadden van

de oplossing voor het probleem van

tuur. Ik snap dat je als raceﬁetser

watertappunten. Sommige hadden dat

plastic flesjes in de natuur.
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Er melden zich ook steeds meer scho-

zijn die tappunten ook bijzonder vorm-

len die een watertappunt op hun

gegeven door kunstenaars, zoals in de

schoolplein hebben. Dus ook bij kin-

gemeente Sint Anthonis. Ze worden

deren leeft het bewustzijn rond het

dus ook wel als uitgangspunt of trek-

zwerfafvalprobleem.”

pleister voor een route genomen, en
dat is leuk om te horen.”

Tappunt als trekpleister
De website is mobiel te gebruiken. “Als

Uitbreiding sanitaire stops

je op de fiets zit, zoomt de applicatie in

Er zijn nu in heel Nederland 1835 tap-

op waar je bent en laat dan meteen alle

punten, maar daar komen er regelma-

watertappunten in de buurt zien. Je

tig nog meer bij. Van Diepen werkt in-

kunt er ook heen navigeren of er zelfs

middels alweer aan iets nieuws.

je route omheen bouwen. Dat zie ik bijvoorbeeld bij hardloopclubs die ook de

“De site wordt ook voorzien van pun-

site gebruiken. Gebruikers plukken er

ten waar je onderweg een sanitaire

verschillende voordelen van. Ze zijn

stop kunt maken. Want daar is ook

niet meer afhankelijk van een kroeg of

grote behoefte aan. Verder is er een

andere gelegenheid om water te tap-

link op de website naar een zwemwa-

pen. Je neemt gewoon je bidon mee en

terkaart. Zo vind je plekjes in je

zoekt een tappunt. Omgekeerd zijn er

omgeving waar je lekker een duik kunt

ook gemeentes die fietsroutes hebben

nemen. Die is ook als mobiele app

uitgezet die langs tappunten voeren en

beschikbaar.” •
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GEZOND

Artrose?
Blijf fietsen!
Artrose, iedereen heeft het woord weleens gehoord. In de volksmond wordt deze zeer veelvoorkomende gewrichtsaandoening ook wel slijtage
genoemd. 'Niets meer aan te doen' zegt de aan artrose lijdende mens dikwijls schouderophalend.
Iets wat maar ten dele waar is.
TEKST DAAN SINDELKA BEELD JORIS KNAPEN

Het is de meest voorkomende aandoe-

een 'nieuwe knie'. In de meeste geval-

melijke of psychische aandoeningen,

ning van het bewegingsapparaat; ar-

len is dat echter niet nodig.

een slechte algehele gezondheid, over-

trose. En dan met name in de knie of

gewicht, inactiviteit en spierzwakte,

heup. Er is bij artrose sprake van een

Krakende knieën

vergroten de kans op meer klachten.

zeer langzaam optredend verlies van

Het risico op artrose neemt toe met de

Een deel daarvan is gelukkig positief te

gewrichtskraakbeen. In gezonde toe-

leeftijd en de klachten kunnen zijn:

beïnvloeden door een gezonde leefstijl,

stand zorgt dat kraakbeen ervoor dat

langdurige pijn – vooral bij belasten –,

waarin beweging onontbeerlijk is. Het

verschillende botstukken zonder veel

(start)stijfheid – vooral 's morgens bij

beleid bij artrose is er dan ook in eerst

wrijving ten opzichte van elkaar kun-

het opstaan –, het horen en voelen van

instantie op gericht deze leefstijl te op-

nen bewegen en dat schokken worden

krakende geluiden rondom het betrok-

timaliseren, eventueel gecombineerd

geabsorbeerd. Met het verstrijken der

ken gewricht – crepitaties genoemd –,

met het nemen van pijnstillers.

jaren gaat bij iedereen de kwaliteit van

en het afnemen van je spierkracht. Dit

het gewrichtskraakbeen achteruit, en je

alles kan vanzelfsprekend leiden tot

zou kunnen stellen dat artrose dan ook

problemen met dagelijkse activiteiten

deels hoort bij het normale veroude-

of op het gebied van werk, sport en

ringsproces. De mate en ernst waarin

hobby. Ondanks het feit dat het verlies

artrose optreedt, is echter zeer verschil-

van kraakbeen een progressief feno-

lend en daarom heeft de één gedurende

meen is, kunnen perioden van klachten

zijn of haar leven niet of nauwelijks

afwisselen met relatief goede en klach-

klachten en de ander al in een vroeg

tenvrije periodes.

stadium en heel veel klachten. In dat

‘Met voldoende
beweging
onderhoudt je
het kraakbeen’
Ofschoon bewegen vaak pijnlijk is,

laatste geval is soms een gewricht ver-

De mate waarin artrose leidt tot klach-

draagt het absoluut niet bij aan verdere

vangende operatie nodig. Deze mensen

ten en beperkingen hangt van enkele

achteruitgang van het gewrichtskraak-

krijgen, bijvoorbeeld wanneer het de

factoren af; een hoge leeftijd, het vrou-

been. Kraakbeen krijgt zijn voedings-

knie betreft, een knieprothese, oftewel

welijk geslacht, het hebben van licha-

toffen niet via de bloedtoevoer, maar
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door het zogeheten gewrichtssmeer,

draagt aan afname van je klachten,

synovium. En dat komt juist vrij bij

voel je je ook minder afhankelijk.

beweging. Zonder beweging dus geen

Het eerder aangehaalde 'niets meer

onderhoud van het kraakbeen! Daar-

aan te doen'-gevoel verdwijnt als

naast draagt beweging bij aan het

sneeuw voor de zon, zeker wanneer de

hebben van een gezond gewicht en het

geleverde inspanning gepaard gaat

optimaliseren van de spieren rondom

met het vrijkomen van de lichaamsei-

het gewricht. Hierdoor wordt het

gen en pijnstillende endorfine!

gewricht zelf op den duur minder
zwaar belast.

Zelfs in het geval van een gewricht vervangende ingreep zal (sportief) fietsen

Tandje kleiner ﬁetsen

in veel van de gevallen weer goed mo-

Het verdient absoluut de aanbeveling

gelijk zijn! Dit is echter altijd iets waar

om te blijven fietsen. Met fietsen hoe-

je geleidelijk en onder begeleiding

ven de heupen en knieën niet het

naartoe moet werken. Naast het fietsen

eigen lichaamsgewicht te dragen – net

kan het zinvol zijn enkele oefeningen

als met zwemmen overigens –, en ben

te doen gericht op specifieke spier-

je toch in beweging. Dit wordt vaak als

groepen rond het betrokken gewricht.

veel prettiger ervaren dan bijvoorbeeld

Denk aan kracht- en balansoefenin-

Over de auteur

lopen. Je doet er goed aan op een licht

gen. Hier kan een fysiotherapeut je

Daan Sindelka is fysiothera-

verzet en met een hoog aantal omwen-

goed bij helpen. Bij uitgebreide klach-

peut MSc bij De Fysio in

telingen te trappen. Uiteraard is het

ten is het altijd verstandig om eerst de

Soesterberg. Ooit wedstrijd-

verstandig de arbeid geleidelijk en

huisarts te raadplegen. In alle andere

renner, nu nog altijd wielergek

eventueel onder begeleiding op te voe-

gevallen luidt zeker het adagium;

en op de hoogte van alles wat

ren. Omdat je door te bewegen zelf bij-

'ga toch fietsen!' •

speelt binnen de ﬁetssport.
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CLUB

Snel plannen
met Cyql
Het plannen van een groepsrit kan veel tijd en
energie kosten. Whatsapp-groepjes raken snel
vervuild met allerlei andere, niet relevante informatie en niet alle leden worden ermee bereikt. De app Cyql wil dit probleem oplossen.
Enkele NTFU-verenigingen delen hun eerste
ervaringen met deze applicatie.
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG BEELD NTFU

Peter Kaagman van Toerclub Groot-

Van scepsis naar enthousiasme

het maken van groepjes.” En loopt er

ebroek is blij met hoe de Cyql app tot

Aanvankelijk was er wat scepsis toen

eens iets niet helemaal goed of is er on-

nu toe verloopt. “Voordat we Cyql ge-

de club de app via de wekelijkse

dersteuning nodig, dan is die er op de

bruikten hadden we een Whatsapp-

nieuwsbrief introduceerde. Maar die

achtergrond. Problemen worden snel

groep binnen de vereniging. Die was in

heeft na een paar weken plaatsge-

opgelost, zegt Kaagman.

principe bedoeld voor rittenplanning,

maakt voor enthousiasme, omdat de

maar zoals dat gaat met social media

app alleen maar voordelen kent. “De

plaatsten gebruikers er al snel van

werking is simpel”, legt Kaagman uit.

alles en nog wat in. Veel vervuiling

“Leden plaatsen ritten op de app en je

dus, ruis op de lijn. Dat varieerde van

kunt dan gewoon zelf bekijken welke

grappen tot aan verjaardag felicitaties.

rit het beste bij jouw voorkeuren past.

Gebruikers raken zo het spoor bijster

Daar meld je je voor aan. En verder

Maatwerk voor alle leden

wat betreft het eigenlijke onderwerp:

niks. Al die ruis van de Whatsapp-

Kees Helderman van TWC Nederweert

de rit. Bovendien leidde het tot irrita-

groep vind je er niet op terug. Het is

is ook blij met de mogelijkheden die de

tie bij andere gebruikers.” Met de Cyql

geen chatbox. Het zijn pure feitelijkhe-

Cyql app biedt, maar kijkt nog even de

app is dat nu verleden tijd, zegt Kaag-

den. Bovendien kunnen wij als vereni-

kat uit de boom. “We zijn er net mee

man. “We gebruiken hem sinds de pre-

ging op deze manier een goede

begonnen, dus ik kan er nog niet al te

sentatie door Cyql en de NTFU in de

schatting maken van het aantal deel-

veel over zeggen. Maar het doel is in

pilot. Tot volle tevredenheid mag ik

nemers dat op een bepaalde rit afkomt

elk geval helder en positief.” Helder-

wel zeggen.”

en daar eventueel op inspringen door

man werd gewezen op de komst van de

‘Kies de rit
die bij je past’
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Cyql app na het evalueren van de

sapp-groep hebben. Toen hoorde ik dat

NTFU-ledenmonitor afgelopen jaar.

ze al plannen hadden gemaakt om

“Daaruit bleek dat de flexibilisering

samen in Zwitserland te gaan fietsen.

van onze leden groter wordt. Fietsers

Dat is uiteraard heel leuk, maar er zijn

worden ouder, er komen meer vrouwen

vast meer leden die ook mee willen.

bij, de koffiepauzes worden frequenter,

Met de Cyql app wordt iedereen op de

de routes worden minder hard gefietst

hoogte gehouden en heb je ook geen

en zijn ook korter dan vroeger. Je krijgt

vervuiling, zoals allerlei overbodige in-

dus meer behoefte aan ritten op maat

formatie of mensen die later aanhaken

voor kleinere groepjes. Dat kan via de

en niet eens weten dat er een rit ge-

Cyql app perfect. Je kunt gewoon kie-

pland staat, omdat er zoveel andere

zen welke rit het beste bij jou past.”

informatie in de appgroep staat.”

Tot nu toe gebeurde dat ritten plannen
vooral via Whatsapp-groepjes binnen

Helderman benadrukt dat Cyql niet be-

de club. Daardoor liepen mogelijk veel

doeld is om een einde te maken aan de

leden goede ritten mis, denkt Helder-

Whatsapp-groepjes. “Het is puur be-

Wil je ook met jouw

man. “Als je niet in zo’n appgroepje zit,

doeld om rittenplanning effectiever en

vereniging aan de slag met

val je al buiten de boot. Ik was bijvoor-

overzichtelijker te maken. Als meer

de Cyql app?

beeld laatst als voorzitter met een klein

mensen het gaan gebruiken wordt het

Lees er meer over op

groepje mee die zelf ook een What-

nut vanzelf duidelijk.” •

NTFU.NL/CYQL
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9,€2.89

SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

TREK

Ultralicht comfort

De Procaliber 9.7 van Trek combineert de efﬁciëntie van een klassieke

25
€8,

hardtail met het prestatie verhogende comfort van IsoSpeed. En comfort
betekent snelheid. De innovatieve IsoSpeed decoupler van Trek verhoogt het
comfort aan de voorzijde van de ﬁets en ﬁltert ook trillingen van de trail weg,
zonder aan trapefﬁciëntie in te boeten. Op die manier kun je sneller en
langer blijven ﬁetsen. Het OCLV Mountain carbon frame heeft een moderne
racegeometrie. Hij is ultralicht en blijft ook op lastige afdalingen stabiel. De
stijve ‘Straight Shot’ onderbuis zorgt voor een precies stuurgedrag, maar
voegt geen gewicht toe. Met een steilere zithoek van 72.75, een langere reach,
(+8mm) en een luiere balhoofdhoek (68.75), benadert de Procaliber de
rijeigenschappen van de Supercaliber geometrie. De 29 inch wielen worden
standaard geleverd met tubeless banden. TREKBIKES.COM

NUUN

Bruisen in je bidon

NUUN Sport is een elektrolyten-bruistablet op basis van plantaardige ingrediënten. Hiermee maak je snel een niet
kleverige, gezonde sportdrank met een
95

€169,

laag suikergehalte. Deze houdt tijdens
het sporten je vochthuishouding en
elektrolytenspiegel optimaal op peil.
Elektrolyten zijn essentieel voor het re-

SIGMA SPORT

Multisporter

guleren van je vochthuishouding en

De iD.Free is een veelzijdig multi-sporthorloge

het functioneren van zenuwen en spie-

van Sigma Sport dat geschikt is voor vele spor-

ren. Ze zorgen ervoor dat je beter pres-

ten. Het horloges heeft een compact ontwerp,

teert en spierkramp uitblijft. Twee

goed aﬂeesbaar display, intuïtieve bediening

procent van het lichaamsgewicht aan

en connectiviteit via Bluetooth Smart en

vochtverlies kan leiden tot duidelijk

ANT+. Zo kan de iD.Free met de smartphone

mindere prestaties. Voldoende vocht

en met externe sensoren (hartslag, snelheid,

aangevuld met elektrolyten onder-

trapfrequentie, vermogensmeter) worden gekoppeld. Ook is er een USB-inter-

steunt vitale lichaamsfuncties, ver-

face voor de communicatie met de PC. Het waterdichte horloge oogt robuust

hoogt de opname van voedingsstoffen

weegt slechts 42 gram. De eenvoudige menustructuur, het trilalarm en de vier

en verhoogt het energieniveau. Met één

knoppen zorgen voor een eenvoudige bediening in elke situatie. SIGMA-

bruistablet vul je een bidon van 475 ml.

SPORT.COM

TECHNOLYT.NL
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FIETSSPOT

Vanmark
Coffee & Cycling

Friesland is bekend
van de Elfstedentocht,
Skûtsjesilen, SC Heerenveen en binnenkort
wellicht ook van het
eerste wielercafé van
de provincie, van Vanmark Coffee & Cycling.
Hier kunnen fietsers
sinds juli 2020 terecht
voor een kop koffie en
een lekker stuk taart.
Een prima uitvalsbasis
voor liefhebbers van
rust, ruimte en ritten
zonder stoplichten.
TEKST GERRIT VERMEULEN
BEELD ROBIN BRITSTRA
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Hoe je een Fietsspot bezoekt in tijden

niet meer in staat het werk bij de poli-

van Corona? Via Skype laat Mark Kor-

tie op te pakken. Voor mijn herstel ben

net van Vanmark Coffee & Cycling uit

ik gaan fietsen. Op een aluminium

Joure mij zijn zaak zien. Mark zit op zijn

Specialized racefiets. Het fietsen heeft

eigen terras als we hem spreken. Aan

mij uiteindelijk veel gebracht. In ze-

de gevel wordt nog een retro racefiets

kere zin heeft de sport mij gered.”

opgehangen. Het is druk op het terras.
“Het zomerseizoen is in Friesland ook

Fietsers verbinden

weer begonnen. Gelukkig heb ik inmid-

De liefde bracht Mark van Sliedrecht

dels een mooie groep mensen die mij in

naar Joure. Voor hem geen politiewerk

de zaak kunnen helpen. Ik moet ervoor

meer, het roer moest om. Via via kwam

waken dat ik zelf geen tijd meer heb om

hij in gesprek met de Commissie Leeg-

te fietsen. Fietsen is erg belangrijk voor

stand die de leegstand van winkelpan-

mij, het is een uitlaatklep.”

den tegen moest gaan. Een pand in het
centrum van Joure stond al een paar

Fiets als redding

jaar leeg. Het plan om op de begane

Na een bewogen loopbaan bij de poli-

grond een wielercafé te beginnen, de

tie in Rotterdam liep Mark op een ge-

bovenverdieping om te bouwen tot

geven moment tegen een muur op. “Ik

woonruimte voor de verhuur en achter

kon het geestelijk en fysiek niet meer

de zaak een studio te verhuren als

aan. Heb in mijn periode bij de politie

B&B werd met gejuich ontvangen.

veel incidenten meegemaakt, draaide

Uiteindelijk kon Mark het karakteris-

nachtdiensten, had een ongezonde le-

tieke pand kopen en opende hij zijn

vensstijl. Ik raakte opgebrand en was

zaak op 31 juli 2020. “Als koffieliefheb-
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‘In zekere zin heeft de fietssport
mij gered’

gonnen om een racefiets voor zichzelf
te ontwerpen en te bouwen. “Ik kon gewoon niet de perfecte fiets voor mij
vinden. Dus ben ik zelf aan de slag gegaan. In Taiwan heb ik een mal laten

ber vond ik het zelf altijd leuk om langs

Van de shirts aan de muur zwenkt de

maken en een carbon frame laten pro-

koffietentjes als Fausto in Schoonho-

camera naar een machine om koffie te

duceren. Zo heb ik mijn eigen fiets ge-

ven of Lola in Den Haag te fietsen.

roosteren. Trots vertelt Mark dat hij hier

bouwd. Dit wil ik ook voor klanten

Deze zaken hebben mij geïnspireerd

zijn eigen koffie roostert. “Met Op Kop

gaan doen. Nu, met de pandemie, ligt

om in Joure een fietsspot te starten.

Koerskoffie verkoop ik mijn eigen merk

het project wel wat stil, want het is

Met Vanmark wil ik niet alleen koffie

koffie. Klein begonnen, maar inmiddels

vrijwel onmogelijk om aan onderdelen

en taart verkopen. Ik wil een commu-

importeren we bonen uit elf verschil-

te komen. Mijn droom is dat er uitein-

nity van en voor fietsers bouwen. Men-

lende landen. Onder andere uit Brazilië,

delijk honderd mensen op een Van-

sen met dezelfde passie verbinden.”

Ethiopië, Indonesië en Guatemala. De

mark fietsen. Fietsers die ik allemaal

verkoop van koffie is heel hard gegaan

persoonlijk ken.”

Op Koers koffie

sinds de corona-uitbraak. Inmiddels

Het terras stroomt nu echt vol. Mark

verkopen we in een aantal landen in Eu-

Al met al kun je bij Vanmark als wie-

loopt met zijn laptop naar binnen en

ropa onze koffie.”

lerfan je hart ophalen. Praten over de

laat mij gelijk zijn zaak zien. Het interi-

koers, een gezamenlijke social ride op

eur heeft een industriële uitstraling.

Mijn eigen droomﬁets

de fiets. Unieke bijpassende koffie wat

Aan de muur hangen originele shirts

Een eigen zaak, eigen koffie, maar je

het concept helemaal afmaakt. Ben je

van onder meer Ellen van Dijk, Roxane

kunt bij Vanmark ook terecht voor een

in de buurt, plof op het terras en vul

Knetemann en Mathieu van der Poel.

echte Vanmark racefiets. Mark is be-

gerust je bidon eventjes bij. •

VANMARK Coffee &
Cycling
Midstraat 128
8501 AV Joure
VANMARK.CC

Meer leuke ﬁetsspots
ontdekken?
Zie FIETSSPORT.NL

Ken jij een leuke ﬁetsspot?
Tip ons!
redactie@ﬁetssport.nl
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GROEN

Biken
en pliken
In de hardloopwereld
wordt het ‘ploggen’ genoemd als je tijdens het
sporten het zwerfafval
op je looproute opruimt. Stef Hoitink
trekt elk weekend met
z’n mountainbike
eropuit om de bermen
in zijn omgeving op
te schonen. De Achterhoeker introduceert
hiermee het ‘pliken’ in
de fietssport. Een
complete work-out
met een groen tintje.
TEKST WILMA VORSELMAN
BEELD ROBIN BRITSTRA
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Hij heeft de vaart er in. Stevig door-

Bron van inspiratie

trappend scant Stef Hoitink (48) links

Hoitink noemt zichzelf de Achterhoekse

en rechts de bermen naast het fietspad.

Zwerfinator naar het idee van Dirk

In de zomermaanden met het hoge

Groot, die als Zwerfinator naam maakt

gras is het een stuk moeilijker zoeken,

om Rotterdam al wandelend op te scho-

maar hij heeft inmiddels een paar ek-

nen. Omdat Stef zijn mountainbike er-

sterogen ontwikkeld. Voor bijna alles

voor inzet en vooral plastic en blik

wat glimt knijpt hij vol in de remmen,

verzamelt, kwam hij op het idee om het

springt van zijn fiets, raapt het op,

‘pliken’ te noemen. “Blik vind ik het

stopt het in zijn rugzak en klikt weer in

meest ergerlijke, want ik weet hoeveel

de pedalen. Zo maakt Stef al een jaar of

schade dit kan aanbrengen aan dieren.

drie rondes van 50 tot wel 100 km door

Als de bermen en weilanden gemaaid

de Achterhoek. Een prima intervaltrai-

worden, wordt het blik verpulverd in

ning. Elk weekend verzamelt hij acht

vlijmscherpe stukjes. Het gemaaide

tot tien volle rugtassen met zwerfafval:

gras van de weilanden komt vervolgens

blikjes, plastic flesjes, zakken chips,

als voer bij de koeien, waarbij de bli-

hamburgerdoosjes, patatbakjes, koffie-

kresten ernstige schade aan de koeien-

bekers en mondkapjes. “En dan neem
ik nog niet eens alles mee, want ik ga
niet elke 100 meter stoppen en niet
alles past in mijn rugzak.”
De voorbereiding
Welke route hij aanpakt, bekijkt Stef
meestal doordeweeks vanuit de auto
als hij op pad is voor zijn werk bij een
aannemersbedrijf. ”Vaak zie ik dan al
wel het een en ander liggen op trajecten waar schoolgaande jeugd fietst en
waar veel woon-werkverkeer rijdt,
zoals bij de N-wegen en afritten van de
snelweg. Of ik laat mijn route afhangen van waar de wind vandaan komt
die dag, of combineer het met een koffiepauze bij mijn moeder van 87.”
Als zijn rugzak gevuld is, zoekt hij
Wil je ook pliken?

een openbare afvalbak op en plukt

Mede dankzij het registreren

één voor één de opbrengst uit zijn tas.

van zwerfafval via Liitterati

Van elk item maakt Stef een foto en

is het statiegeld op plastic

legt deze vast in de mobiele app

ﬂesjes dit jaar ingevoerd. Lit-

Litterati. Via deze app wordt wereld-

terati is gratis te downloa-

wijd geregistreerd wat waar verza-

den voor Apple- en

meld wordt aan zwerfvuil. “Per keer

Android-gebruikers.

kom ik wel aan zo’n tweehonderdvijf-

LITTERATI.ORG

tig items. Eind vorig jaar stond mijn
teller op 10.000 stuks.”
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maag kunnen veroorzaken.”
Zijn werk is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels betaalt de gemeente

‘Zo wil je de wereld toch niet
achterlaten voor je kinderen?’

Berkelland het onderhoud aan zijn
Focus mountainbike. Daarnaast kreeg
hij zijn fietskleding geschonken van
de Stichting Pak An, een organisatie

hij in die categorie minder zal hoeven

krijg, geven me altijd energie om door

die bijzondere initiatieven in de Ach-

op te rapen. Vooralsnog is dat deze

te gaan. We hebben het veel te goed

terhoek subsidieert.

ochtend nog niet het geval. Het plas-

hier, het is een welvaartsziekte.”

tic, in allerlei vormen en maten, be-

Plots verlaat Stef het fietspad en stuurt

Effect statiegeld

paalt de opbrengst. Bij een plastic

linksaf de lokale mountainbikeroute

Stef wil graag dat ‘zijn’ Achterhoek

omhulsel van een six-pack bierblikjes

op. “Altijd leuk voor de afwisseling om

mooi blijft. “Mijn grootste drijfveer is

voorspelt Stef dat we in de volgende

af en toe een stukje singletrack mee te

echter om een schone wereld achter te

kilometers alle zes blikjes één voor één

pakken”, grijnst hij. “Op deze routes

laten voor mijn kinderen.” Met de in-

kunnen oppikken. Klopt als een bus.

kom ik overigens vrijwel nooit rommel

voering van de vijftien cent statiegeld

Word je er niet moedeloos van? “Nee

tegen, op een enkel gelpapiertje of een

dit jaar op plastic flesjes hoopt Stef dat

hoor, de vele positieve reacties die ik

bidon na.” •
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€3199,-

SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

CUBE

Kekke kleurencombi

De meeste merken zijn afgestapt van speciﬁeke vrouwenframes, maar Cube
niet. Zij presenteren een nieuwe collectie alumininium en carbon modellen,
waaronder deze gravel bike Axial WS C:62 SL. Kekke kleuren kunnen we wel
zeggen. Mooi afgewerkt met de kabels volledig binnendoor lopend.
Met meerdere boutjes op het frame heb je meer keus waar je je bidons wilt
hebben of waar je een tasje wilt plaatsen. Ook heeft Cube aan de iets
kleinere wielrensters gedacht, want deze Axial is ook in maat 47 te krijgen.
Dit carbonmodel is afgemonteerd met de draadloze SRAM Rival AXS en
Fulcrum Racing 400-wielen in combinatie met Conti-banden. Naast de
€26,

carbon-uitvoering zijn er ook aluminium frames in de Axial-serie, ook in
bonte kleuren en voorzien van schijfremmen. CUBE.EU

95

€399,
SILCA

Snelle sokken

Je hebt aero fietsen en daar horen natuurlijk aero sokken bij. Silca beweert
dat je met deze set minder luchtweerstand hebt in vergelijking met andere
sokken. Hoe dan? Aan de voorkant zijn

Comfortabel licht

ze zo glad mogelijk gemaakt en een

CADEX

combinatie van een gladde en ruwe tex-

Het carbon racestuur van Cadex is uit één geheel gefabriceerd. Dat maakt ‘m

tuur zou de lucht efficiënter langs het

heel licht en stijf. Ter indicatie, bij een stuur met een breedte van 440mm

onderbeen laten stromen, zeggen ze bij

weegt het 165 gram. De bovenkant is licht gebogen met een afgeplatte achter-

Silca. De aero sokken zijn gemaakt van

zijde om zoveel mogelijk posities met je handen mogelijk te maken, terwijl

het zogeheten AQ-Skin, een soort poly-

het ook trillingen dempt voor blijvend comfort bij lange ritten in het zadel. De

amide die anti-bacterieel en geurbe-

drop van 120 mm (380 mm stuur) of 125 mm (400/420/440 mm sturen) zorgt

stendig is, maar ook zacht en daarmee

ervoor dat je snel van positie kan wisselen naar de stuurbeugel, voor de lief-

comfortabel aanvoelt. SILCA.CC

hebbers van de sprint. CADEX-CYCLING.COM
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95
€89,

95
€169,

SIGMA

Een drieling geboren

Sigma heeft de ﬁetscomputersfamilie Rox uitgebreid met drie koters: de Rox
2.0, Rox 4.0 en Rox 11.1 Evo. De 2.0 kun je het basismodel noemen voor de
meest aantrekkelijke prijs van €69,95. Deze computer meet basisgegevens,

€749,-

zoals snelheid en afstand via het GPS-signaal, een snelheidssensor is
hierdoor overbodig. De ROX 4.0 richt zich met ruim dertig functies op de
ﬁetser die meer data wil zien en verzamelen. Een highlight van dit model is
de geïntegreerde luchtdruksensor. Met behulp van deze barometrische
meting levert deze info over de hoogte en stijgingspercentages. De grootste
van de drieling, de Rox 11.1 Evo, telt maar liefst 150 functies. Navigatieaanwijzingen en ritgegevens zijn op het 1,77 inch grote kleurendisplay goed
aﬂeesbaar. Dit model is ook voorzien van het Crash Alert. Als je er iets mis
gaat, bijvoorbeeld een valpartij, kan via een SMS aan het thuisfront snel
hulp ingeschakeld worden. Bij alle drie kun je je ﬁetsdata eenvoudig via de
SIGMA app bekijken, analyseren en delen op je favoriete communities, zoals
Strava. SIGMASPORT.COM

SPECIALIZED

Fraai veterschoentje

ELITE Lekker

meesturen

Goed voor de dag komen op je gravelbike? Dan is de nieuwe S-Works Recon

Je indoortraining wordt realistischer en

Lace van Specialized wat voor jou. De veterschoen ziet er niet alleen hip uit,

des te leuker met de Rizer van het Itali-

maar zit ook nog eens verdraaid lekker. De snelle stofhapper bestaat uit een

aanse Elite. De hellingsimulator kan je

mix van materialen, waaronder carbon (superstijve zool), Dyneema (soepele

alle kracht van de bekende beklimmin-

en slijtvaste bovenkant) en rubber (slijtvast zoolproﬁel). Tel hier het ergono-

gen laten voelen en helpen de inspan-

misch ontworpen voetbed, de extra teenruimte en de prettige hakondersteu-

ning voor de volgende klim aan te

ning bij op en je weet dat deze gravelschoen je ook tijdens lange ritten niet zal

pakken wanneer je binnen rijdt. De

teleurstellen. De Recon Lace is beschikbaar in de kleuren aloha, oak green,

Rizer is zelfs voorzien van een stuur-

zwart en wit. SPECIALIZED.COM

functie, zodat gemakkelijk naar links
en rechts met de bochten mee kan be-

€330,-

wegen tijdens beklimmingen en afdalingen. Dit zal het stuurgevoel en het
comfort verbeteren, maar het helpt ook
om dezelfde spiergroepen in de benen
en schouders te gebruiken die je zou inzetten als je buiten heuvelop fietst. De
Rizer is, helaas, alleen te koppelen aan
Elite indoortrainers. ELITE-IT.COM
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REIZEN

Nederrijnse
Heuvelrug

Aardige kans dat je de
heuvels rond Groesbeek al wel eens hebt
beklommen. Maar
wist je dat de Nederrijnse Heuvelrug zich
nog 70 kilometer in
Duitsland uitstrekt?
Wij proefden een
weekendje van het
‘Urlaubsgefühl’ op
een uurtje van huis.
Met hellingen en golvende wegen om van
te smullen.
TEKST / BEELD BRAM DE VRIND
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Fietsen door golvende landschappen

noordkant van de Rijn. Deze heuvel heeft

met aardappelvelden en zoemende

een bijzonder verhaal. Van 1949 tot 1963

windmolens, over dicht beboste heuvel-

hoorde het dorp Elten bij Nederland dat

ruggen, verkeersarme wegen en klim-

het toegewezen kreeg als compensatie

metjes die net boven de torenspits van

voor de Duitse bezetting. De dag voordat

het aangrenzende dorp uitkomen.

Elten terugging naar Duitsland, zetten

Uiteraard met ‘Kaffee und Kuchen’

exporteurs het dorp vol vrachtwagens

tussendoor. De Nederrijnse Heuvelrug

met goederen zoals boter. De volgende

over de grens in Duitsland is zo’n streek

morgen stonden de vrachtwagens we-

waarvoor ik jaarlijks een paar keer in de

gens de grenscorrectie op Duits grondge-

auto stap om een ﬁetsrit te maken.

bied. De exporteurs ontliepen tijdens
deze ‘Eltener Butternacht’ naar schatting

Het Zwitserland-gevoel

vijftig miljoen gulden aan invoerrechten.

De heuvelrug is gevormd door reusach-

Handige jongens!

tige gletsjers die in de voorlaatste ijstijd
tot aan de lijn Nijmegen-Krefeld reikten.

Het is drukkend warm en smog tekent

De stuwwal bereikt bij Kleve het hoogste

zich af aan de horizon. Vanaf de Rijnbrug

punt van 106m. De bekende hellingen

bij Emmerik, met 803m de langste hang-

rond Groesbeek en Berg en Dal zijn maar

brug van Duitsland, zien we de Eltenberg

een klein deel van de heuvelrug die nog

liggen. Aan de voet van de heuvel (1,1

zeker 70 km met onderbrekingen Duits-

km/4,5%) draaien we van de hoofdweg

land inloopt. De Oude Holleweg heeft

af: tijd om de beentjes te testen. We zet-

over de grens tientallen broertjes, zusjes,

ten aan op de eerste helling die percenta-

nichten en neven.

ges tot 7 procent haalt. Maar na de
linkerbocht loopt hij nog verraderlijk

Dat ontdekte ik vijf jaar geleden tijdens

lang vals plat door. Zorg dat je hier nog

de toertocht Rondom de Totenhügel van

wat overhoudt om niet te ontploffen!

TWC Noord-Limburg, een tocht die jaarlijks op Tweede Paasdag vanuit Siebengewald wordt gehouden. Ik was al vaker
Accommodatie

de grens overgestoken naar Kleve, maar

Landhaus Beckmann is een

dat er verder naar het oosten ook prach-

4-sterren-hotel met 41 ka-

tige hellingen en landschappen liggen,

mers, restaurant, bar en spa

was een eyeopener. Hoogtepunt van de

in Kehrum bij Kalkar. Eigen-

tocht is de Sonsbecker Schweiz, een heu-

aar Michael Große Holtforth

velrug met negen beklimmingen en ver-

ﬁetst graag een rondje mee

gezichten die je inderdaad het

als hij tijd heeft. LAND-

Zwitserland-gevoel bezorgen. Bonus: je

HAUS-BECKMANN.DE

ﬁetst aan de Duitse kant zonder grote
drukte van autoverkeer, wandelaars en e-

Routes

bikers zoals rond Nijmegen.

Bram heeft drie routes in
deze prachtige omgeving

Op naar Elten

uitgezet: 70, 130 en 150 km.

Het is vrijdagmiddag en we zijn helemaal

Zie FIETSSPORT.NL/

geïnstalleerd in Landhaus Beckmann.

NEDERRIJN

Tijd voor een lostraprondje van krap 70
km richting de Eltenberg (82 m) aan de
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We bollen uit in het toeristische dorp met
minigolf, ‘Pannekoekhuys’ en ‘Imbiss mit
Bratwurst’ rond een brink. Daar leidt een
kort gravelpaadje naar de ‘Blick in das
Rheintal’, waar we vanaf een bankje

‘We draaien en keren in de Sonsbecker Schweiz om een aantal klimmen
van de to-do-lijst te strepen’

prachtig uitzicht op de Rijnvallei hebben.
Terug bij Landhaus Beckmann luiden we

om’, red). Rond de Totenhügel vielen veel

zen. Vanaf de top (77 m) hebben we ma-

het weekend in met koud Weizenbier en

doden door de pest. In Kehrum werden

gistraal uitzicht op de drie kerktorens van

een driegangenmenu op het terras. Tij-

reizigers gewaarschuwd om niet naar de

Sonsbeck met bossen, heuvels en wind-

dens de zwoele avond bestellen we mis-

Totenhügel te gaan: keer om!”

molens aan de horizon. Uiteraard gaan

schien één hersteldrankje te veel, maar

we de scherprechter van de streek te lijf.

hé, we zijn geen profs. We kijken alvast

Wij slaan dat advies in de wind en pak-

Het verstopte weggetje ‘Op den Hövel’ (1,3

reikhalzend uit naar de Koninginnenrit

ken de 43m hoge heuvel mee aan het

km) is één van de weinige hellingen in de

die morgen op het programma staat: 150

begin van de Koninginnenrit. De Toten-

streek met stijgingspercentages boven 10

km en 1000 hoogtemeters.

hügel ligt er vredig bij deze zomermor-

procent. De klim meandert na de steile

gen. Een oudere dame duwt een

eerste 500 meter nog venijnig lang door.

De Koninginnenrit

kruiwagen de heuvel op, een haas sprint

Daar kom ik achter als ik de motor op-

Er gaan verschillende verhalen rond over

de glooiende korenvelden in. Met 25 gra-

blaas na een iets te enthousiaste start.

hoe de Totenhügel (Nederlands: ‘Doden-

den en zon staat er perfect ﬁetsweer op

Oef, die deed pijn!

heuvel’) aan zijn ietwat lugubere naam

de planning.

komt. De naam zou zijn afgeleid van de ter

Na de ‘Kaffee und Kuchen’-stop beginnen

dood veroordeelde misdadigers die er wer-

Het verstopte weggetje

we met nieuwe energie aan een lus rich-

den begraven. Of van de Oudgermaanse

We draaien en keren in de Sonsbecker

ting de grens met Nederland.

graven die er werden gevonden. Wij gelo-

Schweiz om een aantal klimmetjes van

We ﬁetsen over de Pfalzdorfer Höhen,

ven graag de verklaring van de hoteleigen-

de to-do-lijst te strepen. Op de Dürsberg

een weids gebied met rustige landwegen

aar Michael, omdat die zo mooi is: “Ons

(1,1 km, max 8%) worden we met mee-

door golvende landerijen met draaiende

hotel staat in het gehucht ‘Kehrum’ (‘keer

wind op het buitenblad omhoog gebla-

windmolens. In dit open landschap krijg
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ik altijd een beetje vakantiegevoel. De

We pakken een paar bescheiden klimme-

passage over de glooiende Kartenspieler-

tjes bij Bönninghardt en zetten koers

weg in het Reichswald, ontaardt in een

naar de Schaephuyser Höhenzug. De

veredelde ploegentijdrit. Op de Klever

langgerekte heuvelrug is qua proﬁel ver-

Berg (106 m) tikken we het hoogste punt

gelijkbaar met de Utrechtse Heuvelrug,

van de Nederrijnse Heuvelrug aan, om via

met als belangrijkste verschil dat de top-

nog meer golvende wegen terug te keren

pen niet met bossen maar met weilanden

naar het hotel. Superﬁetsdag compleet.

zijn bedekt. Een reeks klimmetjes volgt
over scheve betonplaten die er misschien

Uitzicht over het Roergebied

in de tijd van Eddy Merckx nog netjes bij

Na een stevig ontbijt staan we de vol-

lagen. Ben je avontuurlijk ingesteld, pak

gende morgen met gesmeerde kettingen

ze vooral mee. Houd je niet van slecht

klaar voor de volgende rit. We zakken

wegdek: ﬁets onderlangs!

vandaag af naar de zuidelijkste uitlopers
van de Nederrijnse Heuvelrug: Bönning-

We hobbelen over de Vogtsweg (0,5

hardt (58 m) en de Schaephuyser Höhen-

km/max 4%) en dalen af om in tegenge-

zug (80 m). Gelegen onder de rook van

stelde richting de Zarsweg (0,9 km/max

het Roergebied, is deze streek minder ge-

6%) te beklimmen. De weg is leeg en de

polijst dan de Sonsbecker Schweiz.

wind blaast in de rug. Perfecte omstan-

De hemel kleurt grijs en er staat een ste-

digheden voor een KOM-poging! Eenmaal

vige, bijna Hollandse zuidwestenwind.

boven kijken we uit over kerktorens,
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schoorstenen, mijnterrils en de 121 meter
hoge communicatietoren van Duisburg
die boven de horizon uitsteken.
Het fraaie uitzicht over het Roergebied
compenseert voor het slechte wegdek.
Een goed alternatief
Bij de Tönisberg klimmen we naar een
oude molen en pakken we het mooiste
klimmetje van de dag mee bij Kengen.
Vanaf de Oermterberg (68 m) rollen we
de heuvelrug af. In de ﬁnale draaien we
nog één keer de gashendel open. We suizen als een ICE-trein door het landschap,
terwijl we hier en daar een klimmetje verorberen. Na de beklimming van de Totenhügel is het dan echt gedaan met de pret.
Bij het hotel ploffen we neer op het terras
om het ﬁetsweekend af te sluiten. Of dit
gebied het qua omgeving haalt bij ZuidLimburg of de Eifel? Nee. Maar voor veel
Nederlanders biedt de streek achter Nijmegen wel een goed alternatief op kor-

makkelijker te verteren, terwijl de wegen

tere reisafstand voor een weekendje

rustiger zijn dan in toeristische gebieden.

ﬁetsen. De heuvels zijn er bovendien

Urlaubsgefühl gegarandeerd! •

Rondom de Totenhügel
Toertocht met afstanden van 79, 100 en 125 km,
georganiseerd door TWC Noord-Limburg.
FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN

Geschikt voor
Raceﬁets
Beste reistijd
April t/m september

Hoogtepunten
+ Vakantiegevoel vlakbij Nederland!
+ Verkeersarme wegen
+ Mooie, onbekende hellingen

Tegenvaller
- Omgeving heeft niet de allure
van Limburg of de Eifel
- Sommige landwegen zijn in
slechte staat
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COLUMN

‘Groen’ gravelen
Christiaan Warger (48) is actief als schrijver, columnist, spreker en oprichter van Gravelrides.cc, Gaul!
cycling for War Child, Cima Coppi Business Cycling en Gravelpilgrims.cc. In 2017 ﬁetste hij naar alle
afspraken door heel Nederland en ontdekte een nieuwe passie: gravel, zie gravelrides.cc

uurzaamheid is nog steeds een hot topic.
Ook in fietsland. Voor de samenleving
betekent fietsen hooguit een beetje
stroomverbruik (in geval van een e-gravelbike) en voor de natuur het delven van
grondstoffen en uitstoot tijdens de productie. Met name
accu’s en carbon- en aluminiumframes zijn vervuilend.
Hier staat tegenover dat fietsen goed is voor de gezondheid en dus voor het beteugelen van de kosten van ziek
zijn. Het is ook goed voor de creativiteit van mensen,
goed voor onze sociale contacten, goed voor onze hersenen, goed voor je afweer en zelfs op celniveau heeft
fietsen positieve effecten. En dat is uiteraard heel duurzaam, voor jezelf en voor de samenleving.
Echter, veel fietsen worden ingeruild voor het einde van
de levensduur, waardoor bijvoorbeeld carbonframes
waarmee nog prima gefietst kan worden vroegtijdig op
de vuilnisbelt belanden. Niet echt duurzaam. Ook is
steeds meer fietskleding technisch zo verbluffend hoogwaardig dat tijdens een wasbeurt microplastics loslaten
en in het riool terecht komen en uiteindelijk ook in ons

gebruikt in plaats van gebruikte exemplaren. En ik

drinkwater, en daarmee dus ook in onze bidon! Helaas

hoorde van iemand uit de kledingindustrie dat het

is dat laatste al een feit.

schoonmaken van gebruikte petflessen nogal milieuvervuilend is. Dus lijkt de vraag gerechtvaardigd: is wat
duurzaam lijkt wel echt duurzaam?

‘Is wat duurzaam lijkt
wel echt duurzaam?’

Nog een laatste gewetensvraag: is de bij veel gravelriders
geliefde BBQ na een gravelrit wel zo’n een goed idee als
voor iedere 100 gram vlees 2.500 liter water wordt verspild? Met het eten van vlees draag je tevens bij aan
ontbossing, vervuiling en klimaatopwarming, wetende
dat fietsen bij circa 22 graden toch de ideale temperatuur

Is het duurzaam om steeds iets nieuws te willen of kun

voor gravel is. Wat uiteraard nog losstaat van alle veel

je beter kiezen voor kwaliteit en tijdloos design, zodat

belangrijkere voordelen voor de mensheid als we stop-

je er lang mee doet en dat je spullen alleen vervangt als

pen met vlees eten. Dus voortaan misschien beter om

ze echt op zijn? En is fietskleding gemaakt van petflessen

een gravelsfeertje te creëren zonder burgers op de gril?

wel echt zo duurzaam? Ik hoorde hierover twee verhalen: in China ontdekten ze dat nieuwe petflessen werden

Christiaan Warger

Kalender september 2021 t/m oktober 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

ONTDEK DE MOOISTE PLEKKEN MET ONZE APP
Met deze Fietssport-app heb je een complete wielergids in je achterzak. Bekijk alle toertochten op onze kalender, download de beste routes én ontdek de mooiste spots bij jou
in de buurt. De app staat boordevol uitdagende klimmen, kasseien, gravelstroken, monumenten en wielercafés. Bezoek zoveel mogelijk fietsspots en vul jouw virtuele prijzenkast met digitale medailles. FIETSSPORT.NL/APP
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Fietssport PLUS!

FIETS DE MOOISTE NAJAARSTOCHTEN
Of je nou rustig met je vrienden hoogtemeters wilt maken in Limburg of
wilt genieten van een prachtige rit door de polder. Van de Friese dijken bedwingen tot uitkijken naar dat welverdiende biertje. En van rustig peddelen en bijkletsen tussen de molens tot in een gecontroleerde groep met
strak tempo naar de tussenstop knallen. Nederland barst van de prachtige
toertochten. Zoek jouw volgende najaarstocht of seizoensafsluiter in onze
app. FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN

RAAK JE NIET UITGELEZEN?
Dat snappen we. Daarom staat er nog een

GESOIGNEERD OP PAD MET FIETSSPORT

bak leesvloer, foto's en video's voor je klaar

Kies voor onze exclusieve Fietssport-kleding van Bioracer. Wielrenner, gravel-

in ons online magazine. Mis niets en schijf

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

je in voor onze gratis nieuwsbrief. Je ont-

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

vangt dan maandelijks de beste artikelen

Nu Summer Sale! Bestel voor nog geen 100 euro je nieuwe outﬁt. Inclusief

over wielrennen of mountainbiken.

fouragezakje, gratis verzenden. FIETSSPORT.NL/KLEDING

FIETSSPORT.NL/NIEUWSBRIEF
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Alle vermelde toertochten zijn onder voorbehoud in verband met de overheidsmaatregelen omtrent omtrent COVID-19.

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

