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WAT VOOR GRAVEL T Y P E B EN J I J ? Welk terrein je ook kiest, de Schwalbe G-One serie heeft
voor elke rijder de juiste band. Met de G-One Bite behoudt Erwin de volledige controle,
zelfs buiten de gebaande paden en bij natte omstandigheden. Vind jouw gravelstijl via
schwalbe.com/gravel-your-style
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VAN DE REDACTIE

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

M

ijn favoriete speeltuin, de heuvels. Hoogtever-

We doen het Limburgse land aan met een bezoek aan

schillen in het landschap, hoe hoger, hoe leu-

Fixed Gear Coffee in Maastricht.

ker ik het ga vinden. Nu heb ik het geluk om

Over de grens gaan we uitgebreid op verkenning in

in een omgeving te wonen waar ik de Hollandse heuvels

Slovenië, een relatief onbekende parel, voor elk niveau en

binnen fietsbereik heb. De Veluwe met de Posbank, die

soort fietser, met gegarandeerd geweldige vergezichten.

je vanaf vele kanten kunt bestormen. Montferland met de

Een mooie toevoeging voor je bucket list.

Peeskesbult en de Muur van Zeddam en waar je ook nog
zo de grens over hopt naar de Eltenberg. De Sallandse

Daarnaast proeven we de sfeer bij één van onze vele

glooiingen met de Holterberg en de Motieweg. Heerlijk.

toertochten, met deze keer, hoe toepasselijk, de Bergtoer,
vanuit Ochten in de hoofdrol. Over toertochten gespro-

In deze editie dus volop aandacht voor de natuurlijke en

ken, ik geef je graag nog een tip mee. De Jan Janssen

onnatuurlijke verhogingen in ons landschap. Zoals de

Classic/Hel van Wageningen, een ware klassieker op

Lemelerberg en de Italiaanseweg en we nemen een kijkje

onze kalender, wordt dit jaar voor de allerlaatste keer

bij de mountainbikeroute in het Brabantse Netersel.

georganiseerd. Wil je serieus veel hoogtemeters maken?
Dan word je niet teleurgesteld bij de Jan Janssen Classic.

“Nu heb ik het geluk
dat ik de Hollandse heuvels
binnen fietsbereik heb”

Een goede voorbereiding, want mocht je deze zomer de
bergen in gaan, vlieg je naar boven én heb je extra tijd om
van het uitzicht te genieten.
Blijf je in eigen land dan hebben we natuurlijk ook een
geweldig vooruitzicht met de komst van La Vuelta in

Een serieus uitdagende track op een voormalige afval-

augustus. Utrecht, Den Bosch en Breda staan al helemaal

berg van slechts vijf kilometer, die mountainbikers trekt

in vuur en vlam voor de drie etappes. In het spoor van de

vanuit het hele land. Zuid-Limburg ligt natuurlijk voor de

profs kan jij ook zelf de toerversies fietsen van la Vuelta.

hand als je het over Hollandse heuvels wilt hebben.

Fijne fietszomer!
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Heuvelgek

‘Zou het aan mijn klimmerspostuur liggen, de reislust, of toch de Limburgse
roots? Hoe dan ook: mijn wielerhart slaat op hol als ik door de heuvels fiets.
Zuid-Limburg, de Eifel en Ardennen zijn voor mij een aards paradijs. Dichtbij,
maar toch compleet anders. Vakantiegevoel op slechts anderhalf uur van huis.
Bijna niets mooiers
dan een lange dag

In elke editie nieuws,
weetjes en gadgets.

fietsen over landwegen door valleien,
bossen en glooiende
velden. Vaart maken
in de afdaling en
bergop dansen op
de pedalen. Met als
beloning op elke
heuveltop een ander
vergezicht.
Het is mooi dat op
veel heuvels wielerhistorie is geschreven. Zwoegen in het spoor van Philippe Gilbert op La
Redoute of net als Maarten Tjallingii in de Giro versnellen bij de berk op de
Posbank. Met mijn klimmerspostuur waai ik met windkracht vijf in de polder
zo de sloot in. Verschrikkelijk! Geef mij maar de Keutenberg. Zwaar? Ja.
Afzien? Zeker. Maar voor mij meestal net wat minder dan voor mijn fietsmaatjes. Bram de Vrind, de Fietsjournalist

BOEK

Fietsen is het goede leven

Over beginnen met fietsen en de basisbenodigdheden is al genoeg geschreven, daarom schreef wielerjunkie Kees de Jong een boek voor iedereen voor
wie fietsen een uiting is van het goede leven, een levenswijze waarbij looks

Goed gesoigneerd
met Bioracer

minstens zo belangrijk zijn als hartslag,

De Belgische wielerkledingfabrikant Bioracer

en het aantal kilometers dat je per jaar

verlengt de hechte samenwerking met de

aflegt.

NTFU met nogmaals drie jaar. Al sinds 2008

Om na te gaan wat het leven als fietser

kleden de Belgen vele NTFU-clubs en alle

precies inhoudt gaat Kees te rade bij

NTFU-trainers, maar ook de NTFU-mede-

fanatieke recreanten, (ex-)profs als

werk(st)ers voor promotionele activiteiten

Laurens ten Dam, Thomas Dekker,

als beurzen en ledenevents. De bij de NTFU

Karsten Kroon en Mathieu van der Poel,

aangesloten verenigingen kunnen tegen een

en spreekt hij met sleutelfiguren achter

gereduceerd tarief clubkleding laten ont-

de schermen: soigneurs, journalisten,

werpen en bestellen. Daarnaast produceert

bloggers en materiaalmannen. Ze

Bioracer de steeds meer op het asfalt en

hebben een grote liefde gemeen: alleen

singletracks gespotte Fietssport-outfit. Deze

maar een fiets. Het 232 pagina’s tellende

is in winter- en zomerversie verkrijgbaar via

boekwerk is voor 15 euro te koop bij

FIETSSPORT.NL/KLEDING

AMBOANTHOS.NL

PARTNER

trapfrequentie, gemiddelde snelheid
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Fietssport rijdt met The Ride

COLUMN

Als fietser ben je altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.
NTFU is vanaf dit jaar partner van The Ride; de ultieme
uitdaging. The Ride powered by Shimano Service Center
bied je een volledig verzorgde fietsweek, waarin jij van
4 t/m 11 juni in
2023 van de voet
van de Stelvio naar
de Nederlandse
Cauberg fietst. Acht
fantastische etappes
met start in Italië. Je
fietst vervolgens door

Col 308

Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en België naar ons eigen
Valkenburg. De verkeersluwe routes leiden je over de
Alpen, door het Zwarte Woud, Vogezen en ander prachtige streken. In totaal rijd je in acht dagen 1.350 kilometer
en overwint 17.000 hoogtemeters! Volledige verzorging
van mens en materiaal is gegarandeerd. Fietssport

Mei 2011. Met een splinternieuwe fiets maak ik een paar ritjes door
het Groene Hart. Binnenkort naar Frankrijk. Naar de Cime de la
Bonette. Col nummer 308 uit het register van het Brevette International du Grimpeurs. Tijdens een feestje in de weken voor deze rit
had ik mijn fietsende oom iets horen zeggen over voorbereiding.
Voorbereiding? Natuurlijk. Onbewust onbekwaam.

informeert je natuurlijk nog uitgebreider over dit event,
waarbij je als NTFU/FietssportPLUS-lid natuurlijk het
nodige voordeel krijgt. Ook zullen we leden volgen in
hun pad naar en tijdens The Ride. Nu al meer weten over
The Ride 2023? Check THE-RIDE.CC

EVENTS

Speciaal voor jou

Voor NTFU- en FietssportPLUS-leden organiseerden we
dit voorjaar een reeks exclusieve evenementen samen
met onze partners. Zo kon je leren hoe een mountainbikeroute tot stand komt, het parcours van de Ronde
van Vlaanderen verkennen, een kijkje nemen achter

Juni 2022. De maand van de jaarlijkse Unieraad. Het moment waar
het bestuur van de NTFU verantwoording afglegt over het gevoerde
beleid. Door corona een lastig jaar. Een lastig jaar voor de wielersport, onze verenigingen en toertochtorganisatoren. Ondanks dat
er geen ervaring was met een crisis van deze omvang hebben we
het hoofd niet laten hangen. Hebben we de schouders eronder
gezet. De medewerkers van het Uniebureau beantwoordde coronagerelateerde vragen. Na elke coronapersconferentie vertaalden zij
de maatregelen zo snel als mogelijk naar de wielersport. Het is gelukt 49% van onze verenigingen te ontmoeten, honderd verenigingen te helpen met ledenwerving en op zestig locaties de kennismakingscursus Start2Bike te geven. Zo was de NTFU ook in coronatijd
van meerwaarde. Een prachtig resultaat. Aan het begin van de
crisis nog onbewust bekwaam aan het einde bewust bekwaam.

de schermen van het Shimano Experience Center in
Valkenburg en in het wiel van oud-prof Anna van der
Breggen fietsen. Binnenkort staan nieuwe ledenevents
gepland. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan gratis
aan voor de nieuwsbrief. FIETSSPORT.NL/NIEUWSBRIEF

Juni 2012. Mijn debuut in de Franse Alpen. Enigszins overmoedig
en minimaal voorbereid begin ik aan de fietstocht van slechts 60
kilometer. Na een klim van 25 kilometer, een hongerklop, twee keer
stoppen en de uiteindelijke euforie van de laatste kilometer stond
ik op de top van de Cime de la Bonette. Een uitputtingsslag.
Misschien had ik mijn oom op dat feestje iets meer vragen moeten
stellen. Dan had ik geweten dat hij een fervent klimmer is. Anno
2022 nummer 196 in het BIG register met 416 beklommen cols. Martin Kool is een bewust bekwame fietser. Dat moge duidelijk zijn. En
was ik in ieder geval bewust onbekwaam aan de beklimming van
col 308 begonnen.
Sander Kool, voorzitter NTFU Hoofdbestuur
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BOEK

Tarzan in de Tour

Amsterdam, jaren vijftig. Als
Tom niet zit te fantaseren over
het geheimzinnige huis aan de
overkant van de straat, plakt
hij uitgeknipte foto's van wielrenners in zijn schrift. Maar het
liefst volgt hij wielerwedstrij-

De beste boeken
voor deze zomer.

den op de radio. Zijn favoriet is
Hein van Breenen, die Tarzan
wordt genoemd omdat hij
zichzelf spectaculair wist te behoeden voor een val door zich
aan een boomtak vast te grijpen. Tarzan was een gewone
jongen die het geschopt heeft
tot de Tour: een held. Wanneer zijn vader een heuse Buick aanschaft,
vertrekt Tom met zijn ouders naar Zuid-Frankrijk om de renners van
de Tour de France in het echt te bekijken. Maar die reis verloopt heel
anders dan hij zich had voorgesteld.
Hoe Tarzan de Tour de France won is een geestige, ontroerende roman over jongensdromen en wielerhelden, en de kleine gebeurtenissen die een leven bepalen. Prijs: €20,99 NIEUWAMSTERDAM.NL

BOEK

Peter Winnen op z’n best

‘Kleine man tegen grote wereld’, constateert de jonge Peter Winnen als
hij voor het eerst een wielrenner op tv ziet. Toch raakte hij besmet met
het wielervirus, waar hij nooit van genezen is. Als geen ander schrijft

De mooiste avonturen

Winnen over de wereld van

BOEK

de wielersport, waar banden

Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen.

meer dan eens stukslaan tus-

Ride neemt je met honderd fietstochten mee

sen steen en velg, kasseien

op avontuur. De avonturen zijn geselecteerd

de glibberige vijand kunnen

door ervaren fietsjournalisten, onder wie

zijn en het zand na een

doorgewinterde bikepackers en gelauwerde

koers nog dagenlang achter

koersrijders. Beroemde klassiekers komen

de oogbollen vandaan kan

aan bod, zoals de iconische Alpe d'Huez

komen. In De dag dat ik in de

en de schitterende Cabot Trail, maar er zijn

berm ging zitten is hij op zijn

ook minder bekende fietsroutes, waaronder

best: nostalgische en soms

een bikepackersroute over de steppe van

ook ontroerende en geestige

Mongolië en een tocht door Afrika, helemaal

verhalen waarin hij veelal

van noord naar zuid. Voor elke route vind je

terugblikt op zijn jeugd en

praktische informatie ter voorbereiding, zo-

zijn ontluikende loopbaan

als afstand, totale klim en type wegdek, plus

als wielrenner. Prijs: €21,99.

tips over bezienswaardigheden. Voor €25,99

THOMASRAP.NL

te bestellen bij UNIEBOEKSPECTRUM.NL
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UIT HET VELD

Het dak van
Netersel

De mountainbikeroute
in het Brabantse
Netersel mag zich
de eerste zwarte
route noemen
volgens het nieuwe
classificeringssysteem
dat de NTFU vorig jaar
in gang heeft gezet.
Grondlegger van dit
technische parcours,
Frank van Hoof, vertelt
meer over het ‘zwarte’
karakter van deze
slechts vijf kilometer
lange route.
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG / WILMA
VORSELMAN
BEELD CONNIE SINTEUR
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“Het traject ligt op een voormalige vuil-

is klein van oppervlak en steil. Je zult,

nisbelt uit de jaren tachtig. Maar als je

hoe je het wendt of keert, omhoog

dat niet weet, zul je dat ook niet zien.

moeten. Bovendien komen ik en mijn

Er staan inmiddels veel volwassen bo-

fietscollega’s uit de wedstrijdwereld en

men en de voormalige bestemming van

we trainen graag met veel technische

dit terrein maakt wel dat het goed steil

aspecten. Die heb je in het buitenland

is.” Vijf jaar geleden fietsten Frank van

wel veel, maar hier in Nederland veel

Hoof en zijn fietskameraden er langs

minder. Daarom hebben we juist aan

en werd al snel het eerste paadje uitge-

de aspecten die hier nauwelijks train-

graven. Zo volgden er na contact met

baar zijn veel aandacht besteed door

de gemeente meer. Het terrein leent

ook zelf hindernissen aan te leggen,

zich ook uitstekend voor trainingen en

zoals drops, rock gardens, north shore,

dat vonden ze bij de vereniging Snelle

switchbacks en wortelpassages. Het

Wiel Bestronics een prima nut. “Na

is ook fijn dat onze jeugd hiermee kan

nieuw contact met de gemeente moch-

trainen, omdat die ook veel wedstrij-

ten we aan de slag met een echte route.

den rijden.”

Inmiddels is deze ruim drie jaar open,
maar hij ziet er alweer heel anders uit

Een top-10-route

dan toen we hem openden.”

De route in Netersel bestaat nog niet
heel lang, maar de faam heeft zich al

Wat in elk geval gebleven is, is het

wel landelijk verspreid. Het is niet een

hoge technische niveau. “Het terrein

hele drukke route als je naar absolute
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aantallen fietsers kijkt, maar ze komen
wel van ver, zelfs grotendeels buiten
Brabant. Men pakt in Rotterdam of
Utrecht de auto en rijdt hier naartoe.

‘Er is een vaste kern vrijwilligers
wekelijks met onderhoud bezig’

“Dat soort dingen konden we ons van
tevoren echt niet voorstellen”, beaamt
Frank die zelf praktisch naast de route
woont. “En het wordt goed gewaar-

aan te kunnen en iedereen is nodig.”

deerd ook. We staan al twee jaar in de

Het onderhoud aan een zwarte route

top tien van mtb-routes.nl en dat zegt

als die in Netersel is iets anders dan

iets over de waardering die gebruikers

een andere route, maar qua tijdsduur

ons geven.”

wel vergelijkbaar.

Vele handen

“We onderhouden veel natuurlijke

Het onderhoud van de route ligt bij

hindernissen, zoals rock gardens of

vrijwilligers. “Er is een vaste kern

wortels. En bij sommige punten is

wekelijks met onderhoud bezig, maar

de slijtage hoog, omdat veel fietsers

de poule waaruit we putten is aardig

afstappen in plaats van door te rijden.

groot. Soms komt iemand twee keer per

Dat zagen we vooral in coronatijd, toen

jaar, een ander komt iedere week. Maar

er meer onervaren mountainbikers de

we hebben voldoende handjes om het

route bezochten en schrokken van de

14 • JUNI 2022

hindernissen. Gelukkig zijn er nog

Wat is een zwarte route?

steeds geen ernstige ongelukken voor-

Een route wordt als zwart aangemerkt

gevallen. De toevoeging van de kleur-

als deze bestaat uit singletracks en

codebordjes geven dan ook een extra

eventueel brede paden en wegen. Er ko-

waarschuwing. Daarnaast merken we

men Technical Trail Features (TTF’s) op

dat de zwaarte van de route steeds beter

het doorgaande pad voor. Zwarte routes

bekend wordt en vooral mountainbikers

onderscheiden zich, doordat de moei-

aantrekt die weten wat ze kunnen.”

lijkheidsgraad van de TTF’s hoger is
(moeilijk/expert). In de afdalingen kom

Dubbeltjes omdraaien

je technische elementen en moeilijke

De NTFU heeft bijgedragen aan één van

bochten tegen. Tevens is het verrassing-

de vier rock gardens. “Daar hebben we

seffect erg hoog, waardoor snel en juist

duizend euro voor ontvangen waar we
heel blij mee zijn. De totale aanleg is
ongeveer 3000 euro per rockgarden, dus
dat scheelt een slok op een borrel. Voor
de verdere kosten zijn we afhankelijk
van donaties. Toch werken we niet
met een verplicht vignet op de route.
Dat leek ons te arbeidsintensief. Op de
bordjes bij de route staat een QR-code
en zo kunnen mensen een donatie
doen. We komen op zich net uit met wat
we daardoor binnen krijgen, hoewel
het grootste deel van onze inkomsten
uit sponsorgelden en het bedrijfsleven
komt. Maar we zien wel dat alles duurder wordt, dus het blijft ieder dubbeltje
twee keer omdraaien. Meer geld is altijd
welkom. We proberen er echter alles uit
te halen en als je ziet wat we allemaal
bouwen, lukt dat aardig”, aldus een
tevreden routecoördinator.

Steeds meer kleurcodebordjes
Zo’n 250 MTB-routes in Nederland
staan op de nominatie om geclassificeerd te worden. “Inmiddels zijn
we goed op weg met dertien routes
die beoordeeld en voorzien zijn van
Heb je vragen over het

kleurcodebordjes”, vertelt Troy Corsen,

NTFU-classificeringsysteem

belangenbehartiger MTB bij de NTFU.

voor mountainbikeroutes?

“We hebben ons als doel gesteld om

Neem contact op met Troy

eind 2023 het grootste deel, zo’n 80

Corsen, belangenbehartiger

procent, afgerond te hebben. We mer-

MTB, tcorsen@ntfu.nl

ken ook dat provincies en natuurorganisaties als Staatsbeheer het belang
van de routeclassificering inzien.”
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‘De kleurcodebordjes geven
een extra waarschuwing af’

reageren op een onverwacht obstakel

moeilijke routes met veel brede paden

een vereiste is. De NTFU-classificering

en wegen, weinig hoogteverschillen en

houdt daarnaast de kleuren groen,

weinig technische elementen. Menig

blauw en rood aan, waarbij groene

verouderde mountainbikeroute valt

routes bestempeld worden als de minst

onder deze categorie. •
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FIETSSPORT MAGAZINE • 17

GEDICHT

Cauberg

Niet op de Mont Ventoux,
de Galibier, de Aubisque
of de Tourmalet,

niet op de Mortirolo,
de Stelvio, de Gavia
of de Angliru,

niet op de Kapelmuur,
de Muro di Sormano,
of de Mur de Huy,

maar hier passeerde
de Vuelta, hier
resideerde de Tour

niet op de Poggio,
de Jaizkibel
of de Redoute

hier werd gestreden
om de regenboogtrui
tot vijf maal toe:

– Miel Vanstreels

op de Eddy Merckx
van alle heuvels
& bergen

hier lag de finish van
een klassieker

trap ik me altijd
blijmoedig moe.

EXPERIENCE CADEX
Wil jij ook ervaren hoe het is
om te rijden met de superieure
CADEX componenten? Maak dan
een testrit via de CADEX dealer.

THE CADEX ADVANTAGE
Een missie. Een obsessie. Een inspanning om beperkingen te negeren, anders te denken
en de volgende generatie superieure componenten te creëren. #OVERACHIEVE
CADEX-CYCLING.COM

CADEXCYCLING_BLX
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SPOT

Lemelerberg
Zo’n 150.000 jaar geleden was Overijssel nog zo
plat als een pannenkoek. Totdat gletsjers de boel
op zijn kop zetten. Het resultaat: de Sallandse Heuvelrug. Een van de puisten die sindsdien zijn kop
hoog boven het land uitsteekt is de Lemelerberg.

tekort. De met dichte bossen begroeide

TEKST EN BEELD ARD KRIKKE

boomlange Hollanders die normaal

bult is gewoon sprookjesachtig mooi.
Ook de beklimming van de oeroude
stuwwal is er eentje uit het boekje. Zowel
vanuit Lemele (oostkant) als vanuit
Dalmsholte (westkant) loopt de weg met
zo’n 2,4% gemoedelijk omhoog. Hierdoor
is de klim een lekkere loper, zelfs voor
gesproken al beginnen te zweten bij het

Weet jij ook een leuke spot?

Je zou de Lemelerberg on-Nederlands

eerste het beste stijgingsbord dat in de

Mail deze dan naar

mooi kunnen noemen. Hiermee doe je de

berm staat. Ben je toch in de buurt, vink

redactie@fietssport.nl

79 meter hoge bult – en de rest van natio-

dan meteen ook de Holterberg en de Gro-

en wie weet komt-ie in de app.

naal park Sallandse Heuvelrug – echter

te Koningsbelt van je toppenlijstje af. •
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REIZEN

Op
verkenning
in Slovenië

Dravograd

Maribor

Zgornje Gorje

Medana

Ljubljana

In de UCI-wereldranglijst van 2021 staat
het land met twee
renners, Roglič en
Pogačar, in de top drie
en is tevens het tweede
beste wielerland, na
België. En dat met
slechts twee miljoen
inwoners en de helft
van de oppervlakte
van Nederland. Tijd
om Slovenië eens
op de fiets te gaan
verkennen.
TEKST RENS KLAASSE
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De meest legendarische fiets van het

de plaats voor een sfeervolle overnach-

land is de Pony, een vouwfiets die in 1949

ting, maar wij moeten nog verder.

voor het eerst werd gemaakt. Ze worden
nog steeds geproduceerd en je ziet ze

Bij het binnenrijden van de tweede stad

voortdurend in het straatbeeld. Ideaal

van het land passeren we de minstens

voor een fietstocht door de hoofdstad

400 jaar oude wijnrank Stara trta.

Ljubljana. Architect Jože Plečnik heeft

Omdat de fietstocht erop zit, is dit een

een stempel gedrukt op zijn geboorte-

mooie plek voor een wijnproeverij. Vele

plaats. Zijn werken zijn in 2021 opgeno-

beroemdheden hebben een flesje als re-

men op de Unesco- werelderfgoedlijst.

latiegeschenk gekregen. Dat is voor ons

We rijden als opwarmer de bewegwijzer-

niet weggelegd. Na afloop lopen we nog

de Plečnik Cycling Route langs de vele

even door het verkeersvrije, historische

plaatsen die zijn handtekening dragen.

centrum; een walhalla voor fietsers.

Langs de Drava naar Maribor

De bergen in

De 710 km lange rivier Drava loopt door

In het hart van de Julische Alpen ligt het

Italië, Oostenrijk, Slovenië (129 km) en

Triglav National Park. Een gebied met

Kroatië. In Dravograd starten we onze

veel natuurschoon en een rijk cultureel

fietstocht langs één van de mooiste Euro-

erfgoed. Het populaire Juliana Bike

pese fietsroutes, de Drava Cycling Route.
Net buiten het stadje ligt het prachtige
18e-eeuwse kasteel Bukovje waar je
ook kan overnachten. Van de originele
burcht rest nog slechts de ruïne. Langs
de oever klimmen we door bossen en velden steeds hoger de vallei uit. Dat levert
prachtige vergezichten op.
Vroeger werd de rivier gebruikt voor het
transport van hout met vlotten. Die zijn
herbouwd om de geschiedenis levend
te houden. De waterkrachtcentrales,
waarvan we er onderweg een aantal
passeren, zorgen ervoor dat de rivier
niet meer bevaarbaar is. Met zijn 22
centrales is dit de één van de meest
geëxploiteerde rivieren ter wereld.

Wijn proeven
Gelukkig neemt de route ons ook mee het
platteland op. In Muta staat één van de
oudste kerken (11e eeuw) van het land.
De beschilderde muren en het houten
plafond van de aan St. Johannes de Doper
gewijde kerk zijn een bezoekje meer dan
waard. Vlak bij de rivier ligt het groene
resort Radlje Water Park. Daar stoppen we
voor een verfrissing. Het is een schitteren-
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route laat je in zeven etappes (290 km
en 8500 hm) het park verkennen. Wij
rijden het deel van Zgornje Gorje naar
het meer van Bohinj.
De route voert door bossen, langs veen-

‘Langs de oever klimmen we
door bossen en velden
steeds hoger de vallei uit’

gebieden en over groene alpenweiden.
Van ver hoor je al dat ze de koeien de bel
hebben aangebonden. Er wordt op deze
almen nog volop kaas gemaakt. De

meer gelegen kerk van St. Johannes de

wielergeschiedenis te vinden. Een foto

berghutten die als vakantiewoning

Doper, met de beschilderde toren en bui-

van olympisch kampioen Primož Roglič

dienen en af en toe een karakteristieke,

tenmuren, zorgt voor een prachtig plaatje.

siert de muur. In de lobby hangen
gesigneerde shirts van alle bekende

houten boerderij zijn typerend voor deze
streek. In de middeleeuwse bergdorpjes

Wielergeschiedenis

Sloveense profrenners. De fiets van

Studor v Bohinju en het sprookjesachtig

Wij brengen de nacht door in fietshotel

Matej Mohorič waarop hij in 2012

aandoende Stara Fužina heeft de tijd

Ribno in het gelijknamige dorpje aan

wereldkampioen bij de junioren werd

stilgestaan. In de weilanden staan houten

de rand van Bled. Het meer is een van

in Valkenburg is in het Bike Village te

rekken waarop het hooi nog traditioneel

de bekendste toeristentrekkers van het

vinden. Vorig jaar reden de profs in

wordt gedroogd. De 12e-eeuwse aan het

land. Hier is ook stukje Sloveense

een etappe van de Tour of Slovenia en
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‘De heuveltoppen zijn bezaaid
met tientallen piepkleine
middeleeuwse dorpjes’

dat het vakantieplaatje compleet. De
druivenranken langs de route hangen vol
met trossen witte en rode druiven die rijp
zijn om geplukt te worden. De tocht gaat
over rustige wegen door de wijnvelden
waar we af en toe kunnen genieten van
prachtige panorama’s.

de vijftiende etappe van de Giro d’Italia

Het pittoreske wijndorp Medana in het

door deze wijn- en kersenregio tussen de

hart van de Gorizia-heuvels is onze

Alpen en de Middellandse Zee, vlak bij

ravitailleringsplaats. Bij het binnenrij-

de Italiaanse grens. De fietsroutes heb-

den herinnert een roze Pinarello nog

ben de namen van de vruchten gekregen

aan de doortocht van de Giro. Vanaf een

die hier worden geteeld. De perzik is de

terras genieten we tijdens de lunch van

vrucht die vandaag op ons bordje ligt.

het panorama van de Alpen tot aan de

Deze route volgt de wegen van de profs.

Adriatische zee.

Zwangere wijngaarden

De vele olijfbomen langs de weg duiden

De heuveltoppen zijn bezaaid met tien-

erop dat er in deze regio ook olijfolie

tallen piepkleine middeleeuwse dorpjes.

wordt gemaakt. In een steile afdaling

Met op de achtergrond de Julische en

suizen we de heuvel af richting Italië.

Karnische alpen en de Dolomieten maakt

Net voor de grens veranderen we van
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richting en zien we de 16e-eeuwse Vila

Ons Slovenië-gevoel

Vipolže, de mooiste renaissancevilla

Het is een fantastisch fietsland met goe-

van het land, liggen. Als onze perzik

de bewegwijzerde fietsroutes, wegen

bijna op is, passeren we het vesting-

en fietspaden. Voor elk type fietser zijn

dorpje Smartno, een van de best

er voldoende uitdagingen te vinden.

bewaarde cultuurhistorische dorpen

Van vlak, heuvelachtig tot het echte

van het land. Vijf torens en dikke

hooggebergte; het is er in dit kleine

stadsmuren zorgden eeuwenlang voor

land allemaal. De natuur is ongerept,

bescherming. Door één van de poorten

de bevolking gastvrij en de accom-

fietsen we het dorpje binnen. De

modaties zijn van prima kwaliteit. In

smalle straatjes ademen de sfeer van

alle opzichten een land dat zeker een

de middeleeuwen.

bezoek waard is. •

Reisinfo

Hoogtepunten

Minpunten

Alles over de route langs de

+

goede wegen

–

korte kuststrook niet interessant

+

veelzijdig in uitdaging

–

hoofdstad minder fietsvriendelijk

+

goede bewegwijzering

Drava rivier DRAVABIKE.SI
Over reizen naar Slovenië
SLOVENIA.INFO

CUBE KIDS BIKES

CUBE
KIDS BIKES
VOOR DE GLOEDNIEUWE CUBE KINDERFIETSEN HEBBEN WE ALLES
UIT DE KAST GEHAALD OM EEN ECHTE LICHTGEWICHT MOUNTAINBIKE
IN HET KLEIN TE MAKEN. ECHTE MOUNTAINBIKES VOOR ECHTE
BOSCROSSERS EN SCHOOLFIETSERS MAAR DAN IN HET KLEIN.

CUB IE 1 2 0

G e s c h i k t vo o r k i d s
tu ss e n 8 7 - 1 0 4 c m

AC I D 200

G e s c h i kt voor ki d s
t u ss e n 111 - 124 cm

A CI D 240

Ge s chi kt voor ki d s
t uss e n 118 - 136 cm
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€155,
MAAP

Van de gebaande paden

Het Australische MAAP timmert aardig aan de
weg met kleding voor op en naast de fiets. Dit
winddichte en ademende vest Alt_Road geeft je
op een frisse zomerochtend een comfortabele

SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

start, terwijl het voor het najaar een extra warme
laag biedt. Dankzij de waterafstotende afwerking kan het een buitje prima hebben. Op de

5
€399,9

achterzijde vind je drie ruime zakken, waarvan
één met rits aan de zijkant, om je meest noodzakelijke waar veilig in op te bergen. Het vest heeft
aan de binnenkant een extra isolerende laag en
is verkrijgbaar in een dames- en herenversie, in
vier kleuren. MAAP.CC

LAZER

Revolutionaire helm

Lazer introduceert een nieuwe technologie voor hoofdbescherming met
KinetiCore. De inspiratie haalden de ontwikkelaars van de kreukelzones
die in auto’s gebruikt worden. Zo bedachten ze kegelvormige schuimblok-

Chatten met je maten

ken aan de binnenkant van de helm die meebewegen bij een botsing of

BRYTON

valpartij, zodat de schedel van de rijder wordt ontzien. Volgens Lazer is

De Rider S800 met z’n 3,4 inch touchs-

met deze techniek de helm zelfs nog lichter gemaakt, met meer ventila-

creen beschikt naast de gebruikelijke

tiemogelijkheden en is er minder plastic materiaal nodig. Lazer brengt in

functies als uitgebreide trainingsmo-

het sportieve segment drie helmen op de markt. De Vento KinetiCore is

gelijkheden, navigeren, live tracking,

het topmodel onder de aerodynamische racemodellen (€269,-), de Strada

eigen routes maken of van anderen

KinetiCore de betaalbare variant (€109,99) en de Jackal KinetiCore (€

synchroniseren over enkele opvallende

199,99) voor de mountainbikers. LAZERSPORT.COM

extra’s. Zo schakelt het toestel, als je een
klim nadert, over naar een klimsectiepagina. Deze geeft in één oogopslag een
overzicht van de klimsegmenten in de
route, de afstand, hoogte- en stijgingsdata, start- en eindpunten. Via de Bryton
app nodig je vrienden uit voor een groep,
waardoor je live updates van hen kunt
zien en hen zelfs spraakberichten kunt
sturen via de chatfunctie. Mits je hetzelfde Bryton-apparaat op je stuur hebt.
Het opzetten van een groepsrit is via de
Bryton app geregeld met één druk op de
knop. BRYTONSPORT.COM

€269,-
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VOEDING

Wat zit er in
jouw bidon?
Koffiestops onder het fietsen, een biertje na afloop. Drinken doen fietsers wel, maar wat drink
je nou eigenlijk voordat je gaat fietsen? En wat
zit er in jouw bidon tijdens het fietsen?
TEKST RIENEKE TERINK BEELD MERLIJN SPENKELINK

Zoals je wellicht weet, heeft je lichaam

wellicht ervaar je ook wat hoofdpijn,

Vochtherstellende dranken bevatten

vocht nodig. Als er te weinig vocht in je

duizeligheid en algemene malaise.

wat koolhydraten, vaak 4 tot 5%, dus

lichaam aanwezig is, heeft je lichaam

40 tot 50 gram per liter. Dit levert niet

meer moeite om de lichaamstempe-

Als je naar de wc gaat, kun je aan de

alleen energie, het helpt ook met de

ratuur op peil te houden en zullen je

kleur van je urine zien of je te weinig

opname van het water. Als er echter te-

spieren eerder vermoeid raken. Voor

hebt gedronken: dan is de kleur een

veel koolhydraten in het drinken zitten,

een fietser is het dus belangrijk om een

stuk donkerder dan normaal. Ook geeft

zoals bij een hypertone sportdrank, of

goede vochtbalans te hebben, oftewel,

je lichaam een dorstsignaal af als je

energiedrank, dan vertraagt de vochtop-

om goed gehydrateerd ze zijn. Maar hoe

een vochttekort hebt, maar eigenlijk

name juist weer.

doe je dat?

moet je al eerder beginnen met vocht
aanvullen.

Vocht kwijtraken
Tijdens het fietsen verlies je vocht. Dat

Vocht aanvullen

gebeurt natuurlijk als je zweet, als je

Als fietser heb je het voordeel dat je

een pitstop moet maken om te plassen,

vrij gemakkelijk drinken mee kunt

maar ook tijdens elke uitademing. Daar-

nemen in een (aantal) bidon(s). Maar

naast zweten sommige fietsers heel snel

zorg voordat je op de fiets stapt dat je

heel veel, terwijl anderen nauwelijks

al voldoende hebt gedronken en dat je

een druppeltje zweet lijken te verliezen.

vochtbalans al op peil is, door goed te
drinken.

Als je veel vocht kwijtraakt, en dat niet

‘Water werkt
minder goed om
je vochtbalans te
herstellen’
In vochtherstellende dranken zitten
ook elektrolyten, vaak natrium en wat

genoeg aanvult, loop je het risico op

Op de fiets kun je kiezen uit water,

andere elektrolyten. Dit natrium helpt

uitdroging, oftewel, ‘dehydratatie’. Je

een vochtherstellende drank of een

bij de opname van het vocht. Maar het

sportprestaties zullen slechter zijn en

energiedrank.

helpt ook om het vocht vast te houden,
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en om het dorstgevoel intact te houden.

dan het beste 150% van dit volume

Daardoor werkt een drank met wat kool-

drinken, omdat je altijd wel iets zult ver-

hydraten en elektrolyten erg goed om de

liezen doordat je moet plassen. Drink

vochtbalans te herstellen.

(in dit voorbeeld) in de uren na het
fietsen daarom nog 1,5 liter vocht, om

Als je alleen water drinkt om vocht te

je vochtbalans te herstellen. Als je van

herstellen, verdun je je bloed. Hierdoor

jezelf niet weet hoeveel vocht je verliest,

Wil je meer leren over voeding

worden je nieren gestimuleerd om

kun je voor een fietstocht en na een

en sport? Volg dan de E-Learning

meer urine uit te scheiden. Je gaat dus

fietstocht op de weegschaal gaan staan.

Voeding & Sport die de NTFU

meer plassen. Je zult daarnaast minder

Beide keren zonder kleren, want in je

samen met Sports Valley

dorst hebben. Omdat je urineproductie

kleren vang je een deel van het zweet

(Ziekenhuis Gelderse Vallei) en

verhoogd is en je minder zult drinken

op. Het verschil in lichaamsgewicht in

Wageningen Universiteit (WUR)

omdat het dorstgevoel weg is, zal je

kilo’s is de hoeveelheid vocht in liters

heeft ontwikkeld. Zie

vochtbalans minder goed herstellen.

wat je verloren bent.

NTFU.NL/OPLEIDINGEN

Tips

Over de auteur

Start het fietsen met een goede vochtba-

Rieneke Terink is wetenschappelijk

Hoeveel vul je aan?

lans. Als je verwacht dat je veel vocht zult

onderzoeker bij Sports Valley.

Als je tijdens het fietsen twee bidons

verliezen tijdens het fietsen, drink dan

Ze deed Phd-onderzoek bij de

van 750 ml hebt leeggedronken en toch

tijdens het fietsen steeds kleine slokken

afdeling Human Nutrition van de

nog één kilo bent afgevallen, heb je

van een drank met wat koolhydraten en

Wageningen Universiteit. Voormalig

waarschijnlijk 2,5 kilo vocht verloren.

elektrolyten. Drink na het fietsen 150%

top-10-zwemster wereldwijd op de

Dat betekent dat je na het fietsen nog

van je gewichtsverlies, om zo je vocht-

400m vrije slag en tegenwoordig

één kilo vocht moet aanvullen. Je kunt

balans weer optimaal te krijgen. •

recreatief triatlete.

Daarom werkt water minder goed om de
vochtbalans te herstellen.

SUMMER ’22
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COLUMN

Nuances
Het thema voor dit nummer is heuvels
en dat is precies zoals ik de laatste
maanden heb beleefd. Door alle
rechtszaken, bezwaarprocedures en
handhavingsverzoeken had ik het gevoel
alsmaar bergop te fietsen en een top was
niet in zicht. Maar afgelopen week heb ik
de top gezien en maak ik me klaar voor de
afdaling.

V

ogelbescherming bracht een literatuurstudie uit van bijna 500 pagina’s. Was de vorige
versie uit 2009 nog ronduit negatief voor

mountainbiken, dit keer komt mountainbiken er
niet slecht af. De auteur heeft alleen nog steeds het
idee dat we graag buiten de paden rijden. Ze moet
dan toch echt even buiten gaan kijken of wat mij betreft Strava-heatmaps bestuderen, maar dat terzijde.
In dezelfde week kwam het bericht dat een rechtszaak weer een beetje onze kant op was gekomen
en verscheen in het donkergroene tijdschrift De
Levende Natuur een ingezonden stuk met als titel:
‘Geef de recreant niet de schuld’.
Jammer genoeg geldt dit nu nog niet voor ieder-

‘De auteur heeft nog steeds
het idee dat we graag buiten
de paden rijden’

een. Zo bleef recent een provinciaal ambtenaar
van mening dat mountainbiken een intensieve
recreatievorm is. Hij vond onze onderbouwing voor
‘extensief’ met drie rechterlijk uitspraken en twaalf
wetenschappelijke artikelen magertjes. Gevraagd
naar zijn onderbouwing bleef het angstvalig stil,
maar dat deed zijn mening niet veranderen.

Ik ben bezig met fondsenwerving voor een symposium over verstoring door recreatie. Een terrein-

Maar ik had afgelopen weekend het geluk dat ik bij

beherende organisatie heeft veel interesse en wil

de opening van een route een groep mensen mocht

ook de zusterorganisaties erbij betrekken, omdat

toespreken, waaronder de gedeputeerde van de-

“wij ook graag de feiten op tafel willen hebben”.

zelfde provincie. Ik heb hem achteraf zelf niet meer

De tijd van emoties lijkt een beetje weg te ebben en

gesproken, maar ik heb van anderen wel begrepen

de nuance en realiteitszin lijken wat terug te komen.

dat hij mijn boodschap uitstekend had begrepen.

En daar hebben wij baat bij.

Afdalen maar… •
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Fixed Gear
Coffee
Fixed Gear Coffee brengt het beste van fietsen en
koffie nu ook samen in Maastricht. Brian Megens
en Shivani Achrekar vertellen over hun tweede
zaak. “We willen een modern clubhuis worden.”
TEKST / BEELD BRAM DE VRIND

Aan een houten tafel zitten studenten

een tweede zaak aan de Bredestraat in

met een kop koffie achter de laptop. Zo

Maastricht. Vorig jaar verhuisden ze naar

nu en dan loopt een fietser binnen voor

dit ruimere pand aan de Grote Gracht.

een praatje of ‘pre ride espresso’. In de
rekken hangen kleurrijke jerseys. De

Bananenbrood

muren zijn gedecoreerd met bijzondere

Je kunt er terecht voor ‘specialty coffee’,

fietsen, zoals de Cannondale Caad Team

gebrand door Sey Coffee uit New York en

Seaco van oud-sprinter Mario Cipollini.

White Label Coffee uit Amsterdam. Voor

Op de bar staat het pronkstuk van de

de lekkere trek is er keuze uit huisge-

zaak: de koffiemachine van Kees van der

maakte cakes, waaronder ‘banana bread’

Westen waarmee espresso’s handmatig

volgens recept van DSM-coureur Leah

worden ‘gepulled’.

Kirchmann. Op de kledingafdeling vind
je een kleurrijk assortiment van merken

Met Fixed Gear Coffee brengen Brian Me-

als Etxeondo, Santini, Rapha en Fixed

gens en Shivani Achrekar het beste van

Gears eigen label Coffee Before Cycling.

fietsen en koffie nu ook samen in hartje

Voor reparaties aan je fiets kun je terecht

Maastricht. Brian (wielrenner, fotograaf,

in de onbemande ‘workshop’. Als je bij

barista) en vriendin Shivani (ontwik-

Fixed Gear Coffee wilt omkleden, kun je

kelingswerker, Canadese) ontmoetten

je spullen kwijt in een locker.

elkaar tijdens hun studie in de Limburgse hoofdstad. Ze begonnen in 2018 met

De zaak is een mooie aanvulling op de

Fixed Gear Coffee aan de voet van de

locatie aan de voet van de Cauberg in

Cauberg in Valkenburg. In 2020 kwam er

Valkenburg, zegt Brian onder het genot
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‘We kunnen weer plannen maken
voor de toekomst’
van een lungo van Ethiopische bonen.

Nieuwe energie

“In Valkenburg ligt de nadruk op koffie

De twee hebben op zakelijk vlak een

en fietstoeristen, die vooral komen

lastige periode achter de rug. De zaken

tijdens het wielerseizoen. In Maastricht

waren vanwege lockdowns maanden-

ligt het accent op lokale fietsers en

lang gesloten, er was gedoe met de oude

kleding. Daarnaast komen hier veel

huurbaas in Maastricht over tegemoet-

studenten en dagjesmensen. Dat loopt

koming in de huur en de locatie Val-

het hele jaar door.”

kenburg leed onder de watersnood in
de stad. Het betrekken van het nieuwe

Shivani managet de bar, logistiek, het

pand en het opheffen van de maatrege-

bakgedeelte en personeel. Brian doet het

len, geeft nieuwe energie, zegt Shivani.

wielergedeelte, kleding, evenementen en

“We kunnen eindelijk weer mensen

is vliegende kiep. Daarnaast heeft hij zijn

met open armen ontvangen en plannen

wielercarrière nieuw leven ingeblazen

maken voor de toekomst.”

met het rijden van tijdritten. Hij werd
vorig jaar Nederlands kampioen achter-

Plannen zijn er volop. “Fixed Gear

volging op de baan.

Coffee moet een modern clubhuis
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voor fietsers worden”, zegt Brian. De

Er komt ‘urban wear’ voor naast de fiets

zaken moeten startplek worden van

en een nieuwe wielerkledinglijn ‘met de

evenementen, zoals dit jaar Pathfinder

kleuren van een shot espresso’.

Giro. Er komen doordeweekse ritten
vanuit Maastricht en weekendritten

Klanten vragen geregeld of ze plannen

vanuit Valkenburg. Verder gaat Fixed

hebben voor het openen van nieuwe

Gear de koers tonen op groot scherm.

zaken in andere steden. Maar Brian

Brian: “Tijdens de Amstel Gold Race

en Shivani willen na twee lastige jaren

was het bij de locatie Valkenburg een

eerst hun huidige locaties uitbouwen.

gekkenhuis.”

En ze hebben plannen om te verhuizen.
Shivani: “We hebben de afgelopen

Brian en Shivani werken aan het

jaren al onze tijd in Fixed Gear Coffee

uitbreiden van hun kledinglabel Coffee

gestoken. We zitten nog steeds in onze

Before Cycling. Dat doen ze samen met

studentenstudio. Wat ruimer wonen zou

de designers van kledingmerk Santini.

fijn zijn.” •

Fixed Gear Coffee Maastricht
Grote Gracht 42
6211 SX Maastricht
FIXEDGEARCOFFEE.COM
Meer fietsspots ontdekken?
Download onze app
FIETSSPORT.NL/APP
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TRAINING

Vlammen in
de heuvels
Velen onder ons kijken reikhalzend uit naar de
zomervakantie waarin er weer bergop gefietst
kan worden. Toch weet iedereen die weleens eerder in de heuvels heeft gefietst, dat het met een
mindere conditie snel minder leuk kan worden.
Wanneer je je omhoog moet hijsen en na een
zware inspanning niet meer herstelt, is de lol er
snel af. Hoe kun je dit voorkomen?
TEKST JIM VAN DEN BERG BEELD MERLIJN SPENKELINK

‘Bergop is het
zaak te proberen
net onder de
aerobe drempel
te blijven‘

Om te fietsen in de heuvels en bergen

op één dag drie cols en om en nabij de

heb je vooral een extreem duurvermogen

3000 tot 4000 hoogtemeters maken, dan

nodig en dat betekent uren maken, uren

zal je voor een leuk niveau toch wel zes

maken, uren maken. Anders dan bijvoor-

tot acht uur per week moeten trainen en

beeld in het Limburgse heuvelland heb je

de laatste twee maanden zelfs tien uur of

niet extreem veel kracht of veel vermogen

meer. In die trainingsuren moet dan ook

boven het omslagpunt nodig. Je wilt voor-

iedere week een goede, lange duurtrai-

al een goede aerobe conditie en dus ook

ning zitten van aanvankelijk drie uur,

een hoog FTP (= Functional Threshold

maar richting het einde vier uur en zelfs

Power, d.w.z. het maximale vermogen dat

incidenteel vijf uur.

je een uur kunt vasthouden). Dit doe je

Ook als je meerdere dagen bijvoorbeeld

met gerichte duurtrainingen met voldoen-

tussen de 1500 en 2500 hoogtemeters wilt

de tempowerk, maar natuurlijk ook met

gaan fietsen is dit aantal uur een goede

De meest gemaakte fout

geregeld high-intensity-trainingen.

indicatie van wat er nodig zal zijn. Doe je

Bergop is het zaak te proberen net

liever minder, dan is dat natuurlijk geen

onder de aerobe drempel te blijven. Dit

Opbouwen

enkel punt. Maar pas dan ook de afstand

ligt meestal rond de 85% van het FTP

Hoe meer cols je op een dag wilt tackelen

en de hoogtemeters wat aan. Ga je meer-

of zo rond de 80% van het omslagpunt.

en hoe meer dagen je achter elkaar wilt

dere dagen in de bergen fietsen, dan is het

Als het duurvermogen goed getraind is,

fietsen, des te beter moet je duurvermo-

helemaal geen schande om het bij zo’n

zou je al je hoogtemeters met een ver-

gen zijn ontwikkeld. Wil je bijvoorbeeld

1000 hoogtemeters per dag te houden.

mogen van 80 tot 85% moeten kunnen
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volbrengen. Vervolgens is het de truc

capaciteit qua drinken en eten maxi-

om op het vlakke vooral het minimale

maal benutten. Dit zal alleen gaan met

te doen en het liefst onder de 70% van

een goede dorstlesser, sportvoedingsre-

het FTP te blijven. Zeker wanneer je

pen en gels. Per uur betekent dat 500 tot

meer beklimmingen op een dag doet,

maximaal 750 ml met het liefst 20 tot 30

is het onmogelijk om die allemaal op je

gram opgeloste koolhydraten. In totaal

omslagpunt of FTP op te fietsen. Dit is

wil je inclusief deze koolhydraten 60

één van de meest gemaakte fouten bij

tot 90 gram per uur tot je nemen in een

het fietsen in de bergen. Dit is name-

verhouding maltodextrine /fructose van

lijk één col nog te doen, maar daarna

2 staat tot 1. De meeste kwalitatief goede

zijn ook bijna al je koolhydraten in de

sportvoedingsproducten bevatten deze

spieren (glycogeen) op en zijn je spieren

verhouding koolhydraten, maar check

Join de app!

te vermoeid geraakt.

daarvoor het etiket. Om 90 gram kool-

Wil je jezelf verbeteren, maar

hydraten per uur te kunnen opnemen,

niet vastzitten aan te strakke

Blijf goed eten

zal je dit wel in je trainingen geoefend

trainingsschema’s? Download de

Niet alleen om optimaal te presteren

moeten hebben. Als je dit goed onder

trainingsapp JOIN! Voor NTFU-

tijdens je rit, maar ook weer snel te

de knie hebt, voorkom je dat je je glyco-

en Fietssport PLUS-leden is deze

herstellen na je tocht is het zaak goed te

geenvoorraden helemaal uitput en kan

beschikbaar met een korting van

eten op de fiets. Daarom moet je eigen-

je ook de volgende dag weer de nodige

maar liefst 50%. Ga naar

lijk vanaf de start altijd de opname-

hoogtemeters wegtrappen. •

FIETSSPORT.NL/JOIN
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ADVERTORIAL

Pracht en Praal route
Voor diegene die graag zijn of haar grenzen verlegt,
is de Catalaanse route van Santa Susanna naar El
Turó de l’Home een ware uitdaging met de klim
naar het dak van Montseny Natural Park.
Santa Susanna, een kleine 60 km ten
noorden van Barcelona, met haar prachtige stranden en fietsvriendelijke hotels
vormt een perfecte uitvalsbasis voor deze
Pracht en Praal route. Je fietst eerst naar
het noorden, langs de vele kustdorpen
en stadjes tot aan Malgrat de Mar, waar
je het binnenland in rijdt. Je volgt de
rivier Tordera naar het middeleeuwse
dorp Hostalric en vervolgt je weg naar
het plaatsje Sant Celoni. Daar gaat het
echte klimwerk beginnen.

Rustige aanloop
Het is aan te raden om het eerste deel
van de route rustig de benen rond te
laten draaien om energie te sparen voor
wat er nog gaat komen. De eerste 35 km
van deze route worden je klimbenen namelijk nog nauwelijks getest met slechts
125 hoogtemeters op je teller. Tot Sant

benemende uitzicht over de Maresme

Cebrià de Vallalta. Bij Sant Pol de Mar

Celoni, vanaf dit dorp wordt het een heel

kust en de Catalaanse regio. Op heldere

bereik je de kustlijn weer om vervolgens

ander verhaal.

dagen kun je zelfs een streepje van het

hierlangs terug te keren naar je uitvals-

eiland Mallorca zien.

basis Santa Susanna. •

De weg versmalt en de eerste haarspeldbochten komen in het vizier. De klim

Terug naar de kust

vraagt een flinke dosis uithoudingsver-

Vanaf de top daal je in sneltreinvaart via

mogen, weerbaarheid en kracht van je.

dezelfde weg af richting het kleine dorp

In een kleine 30 km klim je naar 1650m

Montseny en verder de vallei in naar Sant

hoogte via prachtige, mediterrane

Esteve, totdat je terug op zeeniveau Santa

bossen vol steeneiken naar kastanje- en

Maria de Palautordera bereikt. Vanaf dit

beukenbomen. Je fietst van het ene spec-

dorpje fiets je terug naar de kust, dwars

taculaire uitzicht op de Middellandse

door het Nationale Park Montnegre i el

Zee naar het andere, terwijl je je bidons

Corredor en door schitterende dorpjes met

vult met puur bronwater. Uiteindelijk

indrukwekkende namen als Vallgorguina

heb je op de top het mooiste, adem-

or Arenys de Munt, Sant Iscle and Sant

Routefeiten
-A
 fstand: 129,69 km
- Hoogtemeters: 2.463 m
- Z
 owel langs de route als in Santa
Susanna vind je volop restaurants
en fietsverhuur.
Download de route op
FIETSSPORT.NL/PRACHTPRAAL
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surlybikes.com
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SPOT

Italiaanseweg
De Veluwe is bezaaid met heuvels. Een feest
voor racefietsers die graag op de pedalen
omhoog dansen. Een van de mooiste
beklimmingen is de Italiaanseweg.

kerweg aanleggen die zijn kasteel (Doorwerth) met het treinstation van Wolfheze
moest verbinden. De haarspeldbochten
in de oplopende steenstraat riepen bij
de baron herinneringen op aan de kronkelende bergwegen die hij in Italië had
gezien. Vandaar de tot de verbeelding
sprekende naam. Italiaans of niet, de

TEKST EN BEELD: ARD KRIKKE

iconische klim moet je een keer gereden
Vanaf Doorwerth slingert de kitscherig

hebben. Waarom? In de eerste plaats

mooie klinkerweg als een spaghettisliert

omdat de kleine kuitenbijter (770 meter

naar de 58 meter hoge top. Andiamo!

lang, 5,4% steil) verstopt ligt in een oud

Weet jij ook een leuke spot?

Meteen een spoiler: de Italiaanseweg

beukenbos. In de tweede plaats omdat

Mail deze dan naar

heeft niks met Italië te maken. De naam

de schots en scheef liggende klinkers er-

redactie@fietssport.nl

hebben we te danken aan baron Van

voor zorgen dat de adellijke weg zich niet

en wie weet komt-ie in de app.

Brakel. Deze liet in 1848 een smalle klin-

zonder slag of stoot gewonnen geeft. •
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TOERTOCHT

De Bergtoer
BEELD MERLIJN SPENKELINK

Een klassieker op de Fietssport-kalender mag je deze veertig
jaar oude toertocht, georganiseerd door het Versnellertje,
inmiddels wel noemen. Op 30 april konden de liefhebbers van
kuitenbijters zich helemaal uitleven en hoogtemeters sprokkelen vanuit Dodewaard.
Ook een toertocht rijden? Check onze kalender op
FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN
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ADVERTENTIES

Fietsen in...

Eén verzekering voor
al je fietsen
Goed verzekerd op pad met de
betrouwbare NTFU-fietsverzekering.
www.fietssport.nl/verzekering

Groepsreizen voor
hoger opgeleide
singles

www.villavibes.nl

“Wind mee,
berg af en
café in zicht.”
www.deproloog.cc
AMERONGEN
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Fietsen in...

Alles voor
de fietser
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EVENT

Vamos!
Deze zomer start La Vuelta in Utrecht. Hiermee
is Utrecht de enige stad ter wereld die alle drie
de grote rondes van de profs heeft gehuisvest.
Treed in de sporen van de profs door mee te
doen aan Tour d’Utrecht én Toerversie La Vuelta
Holanda of de andere toertochten met een
Spaans tintje die de komende maanden op de
agenda staan.
TEKST ARD KRIKKE/WILMA VORSELMAN BEELD LA VUELTA HOLANDA

Op vrijdag 19 augustus gaat de Vuelta

tocht neemt je op zondag 3 juli mee naar

festiviteiten rond de Vuelta op de

in Utrecht van start. In 2010 finishte een

het prachtige Groene Hart. Je hebt de keu-

Utrechtse Heuvelrug gestart, te begin-

etappe van de Giro d’Italia al in de stra-

ze uit vier routes: 75, 100, 130 en 165 km.

nen met de onthulling van een bord op

ten van Utrecht en vijf jaar later klonk

Schrijf je in via Fietssport.nl als je in de

de Amerongse Berg. Waarom? Op deze

het startschot van de Tour de France

huid van jouw tourhelden wilt kruipen.

alom bekende heuvel van 69m hoog

in de Domstad. Hierdoor kan Utrecht

gaan de profs strijden voor de eerste

zich terecht op de borst kloppen als dé

Een kleine week voordat de profs

punten van de Vuelta bergtrui. Wielerle-

wielerhoofdstad van de wereld.

starten, kun je op zondag 14 augustus

gende Joop Zoetemelk en oud-wielren-

zelf de Vuelta-etappes verkennen in La

ner Stef Clement (zie foto) onthulden de

Om dit heugelijke feit te vieren starten

Vuelta Holanda. Vanuit Utrecht volg je

markering van het hoogste punt in de

dit jaar maar liefst drie toerversies van

zoveel mogelijk de routes van de eerste

Nederlandse etappes van de Vuelta.

de grote rondes in de Domstad: de

twee etappes en vanuit Breda, start- en

Classico Giro Utrecht is al achter de rug,

finishlocatie van etappe drie, volg je de

maar voor de Tour d’Utrecht en Toerver-

Brabantse etappe. Dat betekent fietsen

sie La Vuelta Holanda kun je nog volop

over slingerdijken en door prachtige

aan de bak. Doe je ook mee? Geniet in je

bossen en heuvels. Vamos! Met 85,

eigen tempo van de route, de omgeving,

115 en 165 km komt iedereen aan zijn

de verzorging en de afterparty.

of haar trekken. De eerste 20 km van
alle drie de toertochten worden in een

In 2015 schoot de ronde van Frankrijk

‘Meet jouw tijd
met de tijden van
de profs’

peloton gereden.

in Utrecht uit de startblokken. Om de
herinnering aan Le Grand Départ levend

Het hoogste punt

Wielercafé De Proloog, gevestigd aan

te houden, wordt ieder jaar de toerversie

Precies honderd dagen voor het begin

de voet van de berg, nam het initiatief

Tour d’Utrecht verreden. De aankomende

van de Spaanse etappekoers zijn allerlei

om met een segment op de Strava-app
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fietsers uit te dagen om vanuit Ameron-

Utrecht op weg naar de finish op het

gen als snelste de top te bereiken. Ga jij

Utrecht Science Park. De derde etappe

de uitdaging aan? De hele zomer kun

op zondag 21 augustus start en finisht

je een poging doen en jouw tijd meten

in Breda. Een 192 km tellende koers

met de tijden die de profs in augustus

volledig binnen de Brabantse provin-

neerzetten op de Amerongse Berg.

ciegrenzen; van Oosterhout en Bergen
op Zoom via het NK-parcours 2018 in

Spaans wielerfeest

Hoogerheide naar Roosendaal en terug

Met een ploegenpresentatie op don-

naar Breda waar de finish ligt in hartje

derdag 18 augustus in het Utrechtse

centrum voor het Chassé Theater.

centrum gaat La Vuelta dit jaar van
start. Na een ploegentijdrit door Utrecht

Win kaarten

op vrijdag, doorkruist de karavaan op

Voor de Vuelta toertochtenn kunnen

zaterdagmiddag 20 augustus van-

we via de organisatie Central Events

uit ’s-Hertogenbosch via vrijwel alle

5 vrijkaarten weggeven. Wil je een

gemeentes van de Utrechtse Heuvelrug

poging wagen? Ga naar

en de Gelderse Vallei de provincie

FIETSSPORT.NL/LAVUELTA

Ook in Spaanse sferen
fietsen? Check onze ridelist
met alle Vuelta toertochten
FIETSSPORT.NL/
TOERTOCHTEN

TOUR D’UTRECHT | 3 JULI 2022

De Tour d’Utrecht wordt jaarlijks
georganiseerd ter herinnering aan Le
Grand Départ van 2015. De routes volgen delen van het parcours dat destijds door de profs werd gereden, dwars
door het Groene Hart! Alle routes
worden volledig uitgepijld. Voor ieder
type wielrenner zit er wel een leuke
uitdaging tussen! Ga jij voor de 75,
100, 130 of 165 kilometer?

INFORMATIE & INSCHRIJVEN | WWW.TOURDUTRECHT.NL
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€59,90

SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

SELLE ITALIA

Volledig recyclebaar

Het zadel Model X Leaf heeft zowel een groene uitstraling als een groen
productieproces. Het zadel wordt gefabriceerd door drie componenten op
mechanische wijze te monteren, waarmee verontreinigende stoffen als
lijmen en kunstharsen achterwege blijven. Daarnaast wordt het afvalmateriaal hergebruikt in de productiecyclus en is het zadel zelf ook geheel recyclebaar. Het zadeldek is transparant gemaakt, waardoor je het binnenwerk

€149,-

met groene bladeren gestyled ziet. Model X Leaf meet 145x245mm en weegt
315 gram. SELLEITALIA.COM

€59,9

9

DRIIVE

Alleen de prijs is anders

Een nieuwe aanwinst in sportbrillenland
is het merk Driive dat ontstaan is uit een
SKS

Pomp voor het leven

samenwerking van Hans Anders (geen

De nieuwe pompen van SKS Germany zijn

introductie nodig) en de wielerprofs

ingedeeld in de categorieën Eco, Comfort

van DSM. Na veelvuldig testen in de

en Pro. Zo is er voor iedereen een passende

zomer- en wintermaanden van 2021 door

pomp. Ze zijn voorzien van de verbeterde Multi

het DSM-team komen er twee collecties

Valve-kop die past op alle ventieltypes. Deze

op de markt. De Pro is bedoeld voor de

is met één hand te bedienen en sluit goed en

veeleisende wielrenner, mountainbiker

gemakkelijk af. Deze pompen koop je voor het

of gravelrijder; de Hybrid (vanaf 79

leven, want alle onderdelen blijven leverbaar.

euro) is geschikt voor alle buitensport-

De meest opvallende pomp is de Air-X-Plorer

liefhebbers. De Pro (vanaf 149 euro) is

Digi 10.0, voor de pietje-preciezen onder ons;

verkrijgbaar met verschillende soorten

je leest een drukweergave tot twee cijfers

lenzen voor alle weersomstandigheden

achter de komma. De forse stalen pompbuis

zonder vervorming, die flexibel is aan te

in combinatie met de metalen voet garandeert

passen bij de neus en oren. Zowel de Pro

krachtig en snel pompen tot maximaal 10 bar.

als de Hybrid collecties zijn beschikbaar

SKS-GERMANY.COM

met lenzen op sterkte. DRIIVE.CC
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GEZOND

De peesblessure
Er duchtig de pees op leggen; een prachtige
frase, vooral veelgebruikt in de wielersport.
Men probeert er mee te zeggen: flink gasgeven,
of volle bak koersen. Maar wat is die pees eigenlijk? En kennen we pees niet ook van het woord
peesblessure? Wat is dat dan? En, belangrijker,
hoe kom je ervan af?
TEKST DAAN SINDELKA

De pees is dat waarmee een spier

ke overbelasting. In dit laatste geval

voel je stijfheid of zwelling – vaak in de

aanhecht aan het bot. Trekt een spier

spreken medici van een tendinopathie

ochtend.

samen, dan brengt de pees, die zelf niet

(van tendon: pees en pathos: ziek). In

samentrekt en uit sterk bindweefsel

de fietssport betreft peesproblematiek

Legio factoren kunnen debet zijn aan

bestaat, de kracht over op de aanhech-

meestal tendinopathieën. De meest

het ontstaan van peesblessures. Voor

tingsplaats. Hierdoor kan een beweging

voorkomende plekken zijn de achilles-

wat betreft fietsen zijn belangrijke in-

in een gewricht plaatsvinden. Pezen

pees en de kniepees.

trinsieke factoren: lokale spierzwakte,

worden aan een hoop krachten blootge-

matige (romp)stabiliteit, coördinatie en

steld en dat kan problemen geven: een

De oorzaken

overgewicht. Extrinsieke factoren die

peesblessure. Een pees is voorts minder

De klachten kunnen betrekkelijk acuut

van belang zijn: omvang en intensiteit

doorbloed dan andere lichaamsweef-

ontstaan, bijvoorbeeld na een lange

van de trainingsarbeid en fietshouding

sels en dat heeft mogelijk gevolgen voor

en zware training, of meer geleidelijk,

– denk aan zadelhoogte en positie van

het herstel.

door langdurig overbelasten waarbij de

schoenplaatjes.

pees langzaamaan in kwaliteit afneemt.
Omdat vrijwel alle spieren pezen heb-

In dat laatste geval ontwikkelt zich

Wat kun je eraan doen?

ben, kunnen peesblessures overal in

een meer chronische blessure met een

De behandeling van peesblessures is

het lichaam optreden. De tennis-

dikwijls weerbarstig karakter. Klachten

er altijd op gericht om evenwicht te

elleboog is een bekende peesblessure,

die passen bij een acuut ontstane of

brengen in de belasting enerzijds en de

evenals de jumpers knee. Ook rond

beginnende peesblessure zijn pijn aan

belastbaarheid anderzijds. Met andere

heupen en schouders raken pezen nog-

het begin van de uitlokkende activi-

woorden: dat wat van de pees gevraagd

al eens gekwetst. Een pees kan ineens

teit, die verdwijnt bij het doorzetten

wordt, moet in overeenstemming komen

geblesseerd raken wanneer er forse

ervan, en pijn direct erna. Naarmate

met hetgeen de pees aankan. Door rela-

krachten op inwerken – peesscheurin-

de klacht zich verder ontwikkelt, krijgt

tieve rust kun je de belasting – tijdelijk

gen – of geleidelijk door herhaaldelij-

de pijn een meer continu karakter en

– verlagen. Maar ook het aanpakken
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van andere risicofactoren, zoals het opti-

gebeurt met een apparaat dat door

maliseren van de fietshouding, afvallen

middel van schokgolven een hoog-

en het verbeteren van de coördinatie,

energetische impuls geeft aan het

verlagen de lokale peesbelasting.

geblesseerde lichaamsdeel met als
doel herstelprocessen te activeren.

Om evenwicht te bereiken kan ook aan

Het wordt toegepast door fysiothera-

de andere kant worden gesleuteld. De

peuten die hierin geschoold zijn en er

belastbaarheid van de pees kan worden

worden goede resultaten mee geboekt.

verbeterd. Een van de manieren om

De shockwavetherapie vormt meestal

dit te doen, is excentrisch trainen van

onderdeel van een bredere aanpak,

het aangedane spierpeescomplex.

waarin bijvoorbeeld ook het excen-

Hierbij wordt de spier aangespannen en

trisch trainen een plaats heeft.

tegelijkertijd verlengd. Bij bijvoorbeeld
de achillespees: vanuit een positie in

Tot slot nog iets wat betreft rekken,

tenenstand de hak rustig laten zakken

iets wat vaak wordt aangeraden bij

zonder vervolgens onder hetzelfde

peesblessures. Er is veel discussie over

gewicht weer op de tenen te gaan staan.

het nut hiervan en de wetenschap

Over de auteur

Excentrisch trainen heeft een goed

biedt geen uitsluitsel. Omdat er bij het

Daan Sindelka is

resultaat, maar dient altijd lang – drie

rekken van spieren soms veel kracht

fysiotherapeut MSc bij De

maanden – te worden gedaan voordat

op een pees wordt uitgeoefend, is het

Fysio in Soesterberg. Ooit

merkbaar effect optreedt.

advies hier terughoudend in te zijn.

wedstrijdrenner, nu nog altijd

Raadpleeg bij langdurige peesblessures

wielergek en op de hoogte

Bij hardnekkigere peesblessures wordt

altijd een arts of fysiotherapeut. Zo leg

van alles wat speelt binnen de

shockwavetherapie toegepast. Dit

je er snel weer duchtig de pees op! •

fietssport.
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ROUTES

Op naar
Groningen!
Een fietsroute als ode aan een sport zonder
wielen. De Noorderrondritten in Groningen
doen het gewoon. De geheel bewegwijzerde
wielerroute draagt dezelfde naam als de
schaatsklassieker op natuurijs, die in 1997 voor
het laatst werd verreden. Een geslaagde keus.
TEKST ERWIN REIJNEVELD BEELD TJITSKE DE JONG - FOPMA

54 • JUNI 2022

Ja, het waait. Best vaak ook. Misschien

handen verlieten tijdelijk en vriendelijk

is het hier zelfs nooit windstil. Vandaag

het kromme stuur. Het aantal hoogte-

is vier de kracht van de oostenwind.

meters en verkeerslichten kwamen op

Ik voel zijwaartse aanvallen op mijn

een gelijk aantal uit. Geen enkele keer

evenwicht als de beschutting van huizen

probeerde een gekleurd licht zich met

of begroeiing verdwijnt. De omgeving

mijn verkeersdoorstroming te bemoeien.

geeft echter geen krimp. Niet de stoïcijns

Brede, strakke en rustige wegen vormen

kauwende koeien. Niet de in badjas

de ruggengraat van deze route(s). Ga

geklede vrouw van het herenhuis die met

hier met een groepje rijden en voor je het

de weekendeditie van het erf terugloopt.

door hebt liggen er meer kilometers ach-

Niet de bijbeunende schilder op de

ter je wielen dan ervoor. Zelfs solo was

steiger. In niets geeft Groningen mij een

dit al het geval. En ik zal eerlijk beken-

seintje dat deze ochtend een ongewone

nen dat dit niet de verwachting was. Met

is. Vandaag ben ik als eenzame fietser te

de fiets nog achterin de auto, onderweg

gast in dit uitgestrekte stuk Nederland en

naar Groningen, drukte een scenario van

dat vraagt aanpassing aan de cultuur. De

ellelange wegen tussen akkers en wind-

strategie: de wind bestaat vandaag niet.

molens zachtjes op de voorpret. Volledig
ten onrechte, zo bleek.

Schaatsgeschiedenis
Nieuwe witte bordjes gidsen je door

Markante plaatsnamen

het vele moois van het Groningse land.

De kracht van deze Noorderrondritten zit

Op de bordjes figureert een sporter in

hem in het voorbij zien trekken van een

een verrassende houding. We hebben
hier onmiskenbaar met een schaatser
te maken. Ja, een schaatser. Toch duidt
het bordje op een fietsroute, of eigenlijk
twee. De Noorderrondritten, met een lus
van 60 en 84 kilometer, of in één keer 144
kilometer. Deze eerste bewegwijzerde
fietsroute van Groningen leidt door de
gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland
en is een ode aan de, en hier valt de aap
uit de mouw en op z´n plek, schaatsklassieker Noorderrondritten.
Na vijf Elfstedentochten ging in 1940 een
stukje oostelijker een sterke tegenhanger
van start. Bij een toereikende ijsvloer
is ‘de Noorderrondritten’ een wedstrijd
over 140 kilometer én een toertocht over
verschillende afstanden. In 1997 werd
dit begrip in Groningen voor het laatst
Ook op pad naar het hoge

verreden.

noorden? Download de
Noorderrondrit op

Lekker doorfietsen

FIETSSPORT.NL/ROUTES

Terug naar de fiets. Tussen kilometer nul
en honderdvierenveertig kruisten negen
wielrenners mijn verkenning. Evenzoveel
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dunbevolkt en weids stuk Nederland,
zonder een moment eentonig te worden.
Op het grootste deel van de route stuurt
de weg door een decor ingekleurd door
landbouw, hoe kan het ook anders. Ge-

‘Brede, strakke en rustige
wegen vormen de ruggengraat
van dit traject’

lukkig wel een weg die vaak slingerend
een andere weg vindt. Ver voordat dit
beeld saai wordt, onderbreken karakteristieke plaatsen en markante plaatsnamen het beeld. Plaatsnaamborden met

Eet smakelijk

aanrader bewezen. Met zon op de kop, vis

daarop Doodstil en Kleine Huisjes, het

Daarover gesproken. De uitbesteedde

op het bord en (werkelijk!) een shantykoor

overkomt je!

bevoorrading, ook wel het terras, is na-

in het gehoor keek ik uit over het water.

tuurlijk afhankelijk van je appeltaartgrens
Kijk je onderweg ook eens naast het

(geheel persoonlijke maat voor te fietsen

Na een heerlijke Noorderrondritten, tot

wegdek dan zie je bijna zeker riet, kijk

uren/minuten om legitiem appeltaart te

slot toch nog even terug naar die wind.

nog een stukje verder en zie het water.

mogen consumeren) en de opstapplek. De

Laten we hopen dat Groningen en haar

De kanalen en slootjes zijn opdringerig

kansen hiervoor zijn er volop, zoals in Pie-

bewoners toch nog eens onmiskenbaar

veel aanwezig op deze route. Als na

terburen, Winsum en Middelstum en met

in vervoering raakt van deze stroming

afloop de link met schaatsen nog niet

de grootste keus in Appingedam, Baflo en

van lucht. Als het een stevige vorst deze

duidelijk is geworden, dan bestaat de

Zoutkamp (tenzij je de stad Groningen in

kant op blaast en een dikke ijsvloer

kans dat er een energiereepje te weinig is

gaat). Het haventje van Zoutkamp heeft

brengt, zodat editie twaalf er eindelijk

ingenomen.

zich tijdens de verkenning als een dikke

weer van gaat komen. •
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COLUMN

Magie
Christiaan Warger (48) is actief als schrijver,
spreker en oprichter van Gravelrides.cc. In
2017 fietste hij een jaar lang naar alle zakelijke
afspraken door heel Nederland en ontdekte
zijn nieuwe passie: gravel.

V

oor een polderjongen blijven de heuvels iets
bijzonders. Er zijn er niet veel in Nederland,
maar de heuvels die we hebben, koesteren

we diep. We hebben ze ook mooie namen gegeven,
meestal eindigend met -berg. Zo blij zijn we met wat
we hebben!
Ik vind het ergens ook wel vertederend, dat een
klein volkje op niet meer dan een stip op de wereldbol minuscule rimpels op het aardoppervlak bergen
noemt. Rationeel gezien slaat het nergens op, maar
emotioneel op alles. Ook in de Limburgse heuvels
wordt namelijk heroïsche geschiedenis geschreven.
Denk alleen al aan de overwinning van Mathieu van
der Poel in de Amstel Gold Race van 2019. Wat een
koers was dat!

“Als polderjongen van 15 stelde
ik weinig voor als wielrenner“

We zitten gerust uren en uren in de auto voor een
berg. Bijna niets is ons te gek. Inmiddels heb ik het
over echte bergen. En heb je er één beklommen, dan
vertel je in het bejaardenhuis waarschijnlijk nog
steeds meeslepend over jouw grote avonturen op de
fiets. En dan kan het zo maar zijn dat de Keuten-

Als polderjongen van 15 stelde ik weinig voor

berg, de Gulpenerberg en de Cauberg ook eens

als wielrenner. Ik was licht, beetje bangig in het

voorbij komen. De bergen van de Lage Landen!

peloton en had weinig vermogen voor de pedalen.
Een koers uitrijden was me dan ook nog nooit

Het is pure magie om heuvelop te fietsen. Het doet

gelukt. Een heel andere ervaring deed ik op tijdens

pijn, je komt soms nauwelijks vooruit, weet niet hoe

een trainingskamp in de heuvels. Ineens haalde ik

je aan voldoende zuurstof komt en komt soms in een

andere jongens in en hoorde ik bij de betere renners.

gekke trance terecht alsof je hersens ook geen raad

Later toen ik de dertig was gepasseerd en weer ging

weten met de klim. Goede redenen om iets niet te

fietsen, volgde eenzelfde patroon. Op het vlakke was

doen zou je zeggen. Maar op de fiets zijn dingen soms

ik op mijn zwakst, in de heuvels op mijn sterkst.

omgekeerd. En heuvelop fietsen is zo’n ding. Je doet

Wat me nog geen echte klimmer maakt overigens.

het, geeft alles wat je hebt, krijgt er eigenlijk niets

En belangrijker, heuvelop fietsen vond ik net als

voor terug en toch verlang je alweer naar de volgende

anderen veel leuker!

heuvelop. Dat kan alleen maar magie zijn. •

Kalender juni 2022 t/m september 2022
(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 PLUS-account
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

FIETS DE MOOISTE ZOMERTOCHTEN
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 zomertocht in onze app
of op Fietssport.nl. FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN
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Fietssport PLUS!

GESOIGNEERD OP PAD
Wielrenner, gravel- of mountainbiker, man of vrouw, onze kleding past iedereen. Voor
nog geen 100 euro scoor je een nieuwe outfit. Of kies voor onze veilige en waterafstotende najaarscollectie en fiets gesoigneerd de herfst tegemoet.
FIETSSPORT.NL/KLEDING

ONTDEK DE MOOISTE PLEKKEN MET DE FIETSSPORT APP
Met onze app heb je een complete wielergids in je achterzak. Bekijk alle NTFU-toertochten op onze kalender, download de beste routes én ontdek de mooiste spots bij
jou in de buurt. De app staat boordevol uitdagende klimmen, kasseien, gravelstroken,
monumenten en wielercafés. De Fietssport-app is gratis beschikbaar in Google Play en
de App Store. FIETSSPORT.NL/APP

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
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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.
Kwaliteit

Route en veiligheid

Extra goed geregeld

Organisatie

Faciliteiten

Gepijlde route

Douches

Route in GPS beschikbaar

Douches voor vrouwen

Doelgroepen

Scan & Go

Tocht speciaal voor dames

Voorinschrijving mogelijk

E-bikes welkom

Damestoiletten
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

Routes

Volledig uitgepijlde route

Ja

Ja

GPS

-

Ja

Natuur en Milieu

Bewegwijzering milieuvriendelijk opgehangen

Ja

Ja

Afvalbakken

Ja

Ja

EHBO en hulpverleningsvoertuig

Ja

Ja

Communicatie

Veiligheid

WEGTOCHTEN
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Wegtochten

WEGTOCHTEN
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Chouffe Classic
Golazo Cycling NL B.V.
JUNI www.chouffeclassic.nl

Hoogeveen
10.00-11.00 65
09.30-10.30 115
09.00-10.00 165

di/vr

Fietstocht 4 Duchenne
Toerclub Kloosterzande

Hengstdijk
09.00-13.00 25
08.00-12.00 50
08.00-12.00 75
08.00-11.00 100

Schaijk
09.30-14.00 35
JUNI www.maashorstfiets4daagse.nl
60

zo

DeltaRIde for the Roses
DELTA Ride
JUNI www.deltaridefortheroses.nl

Terneuzen
09.00-11.30 25
50
80
120

za

Theo de Rooij Classic
Tourclub Rijssen
JUNI www.theoderooijclassic.nl

Rijssen
08.00-10.00 80
110
150

wo/zo Tour-Du-Benelux
8-12 RTV Steenwijk
JUNI 06-21832778
www.tour-du-benelux.nl

Bemmel
770

zo

GPS tocht van het Oosten
EWV Het Oosten
JUNI www.ewv-hetoosten.nl

Enschede
08.00-09.00 83
145

TTV Heuvelrug Classic
Toertocht Veenendaal
JUNI www.toertochtveenendaal.nl

Veenendaal
08.00-09.00 90
140

vr

Goes
15
30

zo

Groene Hart Classic
WTC Woerden
JUNI www.wtcwoerden.nl

Woerden
09.00-12.00 45
08.00-12.00 75
08.00-12.00 105
08.00-12.00 145

Heel Gouda fietst en wandelt
Gouda
GRTC Excelsior
09.00-13.00 80
JUNI www.heelgoudafietstenwandelt.nl
120

za

20e 4 Windstrekentoertocht
Burum
Fiets Vrienden Lauwersland
08.00-12.00 45
JUNI 06-10557943
100
www.fietsvriendenlauwersland.nl

zo

Groene Hart Classic
TTC De Merel
JUNI www.ttcdemerel.nl

Mijdrecht
08.00-12.00 45
08.00-11.00 75
08.00-10.00 105

Bollenstreek Classic
Lisse
Toervereniging De Bollenstreek 08.00-12.00 55
JUNI www.bollenstreekclassic.nl
08.00-12.00 85
08.00-10.00 135

zo

BRM 300km Oostvaardersplassen
Randonneurs Nederland
09.00
JUNI +31 6 5471 3193
www.randonneurs.nl

Boekelo
300

zo

za

4

za

4

JUNI

4

za

4

zo

5

JUNI 06-51279327
www.laura-alphen.nl
di/vr

Delta Ladies Night Ride
DELTA Ride
JUNI www.deltaridefortheroses.nl

za

Sprakel tocht
WV Lonneker
JUNI 06-24327411
www.wvlonneker.nl

Enschede
08.00-10.00 85
10.00-12.00 125

za

Mont Ventoux

za

zo/zo The Ride Ventoux
5-12 St. Int. Cycling Events
JUNI 088-3665410
www.the-ride.cc

08.00-09.00

1300

07.30

18.00-19.00

11

Hoorn
09.30-10.00 85
09.00-10.00 105

5

Maashorst Fiets4Daagse

10

Magical Mystery Tour
Hoornse Ren-en toerclub
JUNI 06-14215134
www.hrtc.nl
zo

Alphen a/d Rijn
17.30-19.00 30

7-10 TWC Ons Verzet

zo

5

Laura Avond-4-daagse

7-10 St.Alphense Rijwielvierdaagse LAURA

11

11

Delta Ride for the Roses
DELTA Ride
JUNI www.deltaridefortheroses.nl

Berne Abdijbier Kachelders Toer Heeswijk Dinther
TWC De Kachelders
07.30-09.30 52
JUNI www.twcdekachelders.nl
80
104
zo

12

12

12

12

12

Hollands mooiste Molentocht
Hoorn
Westfriese Toerclub
09.00-10.00 70
JUNI www.wftc.eu
104
Hollands mooiste Molentocht
122

12

Nationale Parken Tocht
WTC Gorssel
JUNI 06-18878337
www.nationaleparkentocht.nl

12

Noorder IJ en Zeedijktoer
Stichting Le Champion
JUNI 072-5338136
www.lechampion.nl

Gorssel
09.00-10.00 75
09.00-10.00 90
08.00-10.00 120
08.00-09.00 165
08.00-09.00 210
Uitgeest
08.00-11.00 80
08.00-10.00 120

11

09.00-11.30

Goes
25
50
80
120

zo

Evelo - Biesboschtocht
TWC Zevenbergen
JUNI 06-51487231
www.twczevenbergen.nl

Zevenbergen
09.00-10.00 100
08.00-09.00 150

zo

Rondje 33
TC Boxmeer
JUNI 06-29052857
www.toerclubboxmeer.nl

Boxmeer
09.00-12.00 45
09.00-12.00 80
08.00-12.00 95
08.00-12.00 133

Gerrit Oomkens - Duinentocht
Amsterdam
RTC Express
09.00-11.00 60
JUNI 06-15176562
100
www.rtc-express.nl

zo

Ster van Emmen
FTC Emmen
JUNI www.ftcemmen.nl

Emmen
08.30-09.30 50
52
57

Grensheuvelen Classic
Toerclub HWV Hardenberg
JUNI 06-83168517
www.tchwv.nl

Hardenberg
08.30-10.00 85
135

zo

THM Zomerclassic
TWC Asten
JUNI 06-81546926
www.twcasten.nl

Asten
08.00-11.00 60
100

Klimmetjestocht ‘Vuelta editie’
Soest
Tempo Soest
10.00-11.00 70
JUNI www.tempo-soest.nl
09.00-11.00 95
09.00-11.00 135

zo

Van Goghtocht
Toerclub Nuenen
JUNI www.tcnuenen.nl

Peperbustocht
Toerclub Swolland
JUNI www.swolland.nl

zo

Nuenen
08.00-09.30 85
08.00-10.00 100
08.00-09.30 115
08.00-10.00 125
08.00-09.30 150
Meppel
08.00-10.00 70
08.30-09.30 95
08.30-09.30 105
08.30-09.30 140

12

ma

Boerderijentocht
RTC Nieuwkoop
JUNI www.rtcnieuwkoop.nl

Nieuwkoop
09.00-11.00 50
08.30-10.30 100

za

Bronckhorst Mooiste
Toerclub Keiaosers
JUNI www.keiaosers.nl

Keijenborg
10.00-12.30 20
30
50

za

Heel Gouda fietst en wandelt
Gouda
GRTC Excelsior
09.00-13.00 80
JUNI www.heelgoudafietstenwandelt.nl
120

za

Lek en Vechttocht
TFC Weesp
JUNI 06-53960749
www.tfcweesp.nl

Weesp
09.30-10.30 35
09.30-10.00 70
09.00-09.30 120

za

ma

Twentse en Sallandse Heuvelent. Haaksbergen
Haaksbergse T en F Club
09.00-10.00 85
JUNI 06-43877469
08.00-09.00 120
www.htfc.nl
08.00-09.00 135
08.00-09.00 160

za

Vamos las Colinas
Driebergse Tour Club
JUNI 0346-211898
www.dtcnet.nl

za

Vebego Limburgs Mooiste Zuid Race Heerlen
Stichting Grand Ballon
08.00-11.00 70
JUNI www.limburgsmooiste.nl
08.00-11.00 100
08.00-12.00 115
08.00-11.00 130

ma

Van Goghtocht
Toerclub Nuenen
JUNI www.tcnuenen.nl

Nuenen
08.00-10.00 100
125
150

Vebego Limburgs Mooiste Zuid Race Heerlen
Stichting Grand Ballon
07.00-10.00 140
JUNI www.limburgsmooiste.nl
07.00-11.00 150
07.00-10.00 180
06.00-12.00 245

vr

Midsummer bike event
WTC Markelo
JUNI 06-52458433
www.wtcmarkelo.nl

Markelo
16.30-20.30 50

6

ma

6

ma

6

ma

6

6

ma

Driebergen
09.00-14.00 30
09.00-11.00 50
08.30-11.00 75
08.00-10.30 110
08.00-10.00 135
di/za Heuvelland Fiets 4-daagse Valkenburg Berg en Terblijt
7-11 St. Wielren. Valkburg a/d Geul 09.00-11.00 25
JUNI +31 62 505528
40
www.heuvellandfiets4daagse.nl
60

6

11

11

11

11

11

Zwolle
08.00-10.00 85
135

11

za

11

12

12

12

12

Warx Classico Grupetto
FTC Grupetto Meppel e.o
JUNI www.grupettomeppel.nl

12

13

17

13 Heuvelentocht
TWC Het Stalen Ros
JUNI 06-22330375
www.13heuvelentocht.nl

zo

19

Pompeblêd 300
Stichting Friesland Beweegt
JUNI 058-7370028
www.frieslandbeweegt.frl

Drachten
06.00-08.00300

zo

Race ’Bzet de Bosduvels rit’
BZET de BOSDUVELS
JUNI www.debosduvels.nl

Mariahout
08.30-10.00 65
08.00-09.30 110

Woerden
08.00-12.00 100

zo

Ronde van Nijmegen
Golazo Cycling NL B.V.
JUN www.rondevannijmegen.nl

Nijmegen
06.00-12.00 70
120
160

za

za

Fietsturfroute
St. Gorredijk Vooruit
JUNI fietsturfroutegorredijk.nl

Gorredijk
09.00-12.00 60
08.30-11.00 100
08.30-10.00 150

ma/vr Avondfiets4daagse
20- TC Voorne Putten
24 www.tcvp.nl
JUNI

Spijkenisse
18.30-19.00
8
15
25
35

za

za

Gerben Löwik Classic
Wielerclub Twenterand
JUNI 06-24158374
www.gerbenlowikclassic.nl

Vriezenveen
08.30-09.30 78
94
140

ma

Climate Classic
Central Events BV
JUNI 030-8774491
www.cycling4climate.nl

Breda
07.30-08.45 125
08.00-09.15 250
05.30-06.30 375

zo

Langste Dag Challenge
I Care Producties B.V.
JUNI 06-27473973
www.langstedagchallenge.nl

Utrecht
10.00-12.00 150
05.20-10.00 300

ma/vr Stede Broecse Fiets4Daagse
20- TC Grootebroek
24 www.toerclubgrootebroek.nl
JUNI

Grootebroek
16.00-19.00 15
30
60

zo

Markelo
09.00-15.00 30
09.00-14.00 45
09.00-14.00 60

Bockenreijderstocht
FTC Rosmalen
JUNI www.ftc-rosmalen.nl

za

18

BRM 200 Nijmegen B.Z.N.
Randonneurs Nederland
JUNI www.randonneurs.nl
za

18

za

18

JUNI

FietsJeMans
WTC Woerden

18

18

za

18

za

18

JUNI

Langste Dag Rondje Fryslan
RTC Rally

Ravenstein
07.30-10.00 80
100
125
175
09.00

05.00

Nijmegen
200

Sneek
300

19

19

20

di/vr

2124

JUNI

Fiets4daagse Markelo
Stg. Wielersport Markelo
www.wielersportmarkelo.nl

za

Omloop Flevoland
Toerclub Flevoland
JUNI www.omloop-flevoland.nl

Lelystad
10.00-12.00 25
09.00-12.00 65
07.30-11.00 95

za

Omloop Flevoland
Toerclub Flevoland
JUNI www.omloop-flevoland.nl

Lelystad
07.30-10.00 125
07.30-09.00 150
07.30-09.00 175

Omloop Flevoland
Toerclub Flevoland
JUNI www.omloop-flevoland.nl

Rondom Staphorst
WTC Staphorst-Rouveen
JUNI www.wtcstaphorst-rouveen.nl

Almere
10.00-12.00 25
09.00-12.00 65
07.30-11.00 95
07.30-10.00 125
07.30-09.00 175
Staphorst
08.00-09.30 80
120

Actief met RTC-Hengelo
RTC Hengelo
JUNI www.rtchengelo.nl

Hengelo
08.30-10.00 100
130

25

25

25

25

26

Aldi-tocht TFC Surhuisterveen Surhuisterveen
TFC Surhuisterveen
08.30-11.00 25
JUNI 06-25067099
08.30-10.00 65
www.wielrennensurhuisterveen.nl
08.30-10.00 100

26

zo

26

Leek
08.30-12.00 70
08.30-10.00 120

di/vr

Internationale Fiets4daagse
Winterswijk
Stichting WFevenementen
09.00-12.00 25
06-34964909
40
JUNI www.fiets4daagsewinterswijk.nl
60

zo

Prominententoer Montferland
Didam
TC de Liemers
07.30-08.00 80
JUNI www.prominententoer.nl
07.30-07.45 120

di/vr

RTV Fietsvierdaagse Steenwijk
Steenwijk
RTV Steenwijk
09.00-16.00 30
rtvfietsvierdaagsesteenwijk.nl 09.00-15.00 45
JUNI
09.00-15.00 60

zo

Leekstertaktocht
SFC Westerkwartier
JUNI sfcwesterkwartier.nl
za

18

za

18

2124

2124

Rosmalen
08.00-11.00 70
08.00-10.00 110

De Ronde om Alphen
Alphen a/d Rijn
Vereniging van Ondernemingen 09.00-10.00 70
JUNI www.derondeomalphen.nl
08.00-09.00 100
07.30-08.00 135

26

Grunnens Alternatief
FTC Toer ‘80
JUNI www.toer80.nl

26

Scheemda
08.30-10.00 80
120

za

Ster van Huizen
WTC Huizen
JUNI 035-5255154
www.wtchuizen.nl

Huizen
08.30-10.00 45
60
61

vr

Heavensride
Stichting Heavensride
JUNI 06-20985589
www.heavensride.nl

Vorden
05.00-08.00 100
200
300
400

zo

Ster van Huizen
WTC Huizen
JUNI 035-5255154
www.wtchuizen.nl

Huizen
08.30-10.00 105
120
165

vr/zo The Dutch 750
24- The Dutch 750
26 06-23059361
JUNI www.thedutch750.nl

Olburgen
07.30-08.30 750

Ronde van de Achterhoek
Eibergen
St.Wielerpromo. Gendringen
08.30-10.00 110
JUNI www.rondevandeachterhoek.nl
160

Zomer avondtocht
WTC Dinxperlo
JUNI www.wtcdinxperlo.nl

De Heurne
17.00-19.00 40
68

Ronde van de Achterhoek
Hengelo
St. Wielerpromo. Gendringen
08.30-10.00 110
JUNI www.rondevandeachterhoek.nl
160

BRM 600 Zeeland: Opaalkust Frankrijk Wemeldinge
Randonneurs Nederland
08.00
600
JUNI www.randonneurs.nl

Speer van Rijsbergen
Rijsbergen
St. Wielerdorp Rijsbergen
10.00-13.00 25
JUNI 06-41146346
10.00-13.00 55
www.despeervanrijsbergen.com 08.00-12.00 60
08.00-12.00 100
08.00-10.00 160
di/vr Avondfietsvierdaagse
Rijssen
28- Tourclub Rijssen
18.30-19.30 25
JUNI- www.tourclubrijssen.nl

18

za

18

De Maasdijk Toertocht
TTC Oss
JUNI 06-13152109
demaasdijk-events.nl

zo

Oss
35
50
90

19

08.00-12.00

De Ronde van Utrecht
Wielerplatform Utrecht
JUNI www.rondevanutrecht.nl

Utrecht
09.00-11.00 105

zo

19

24

vr

24

za

25

De Ronde van WTC Café Wilhelminax Eindhoven
WTC Café Wilhelmina
07.30-09.00 80
JUNI www.wtccwderonde.nl
120
160

za

Jo de Roo tocht
Goes
Zeeuwse R&TC Theo Middelkamp 08.30-09.30 45
JUNI
93

Jan Janssen Classic
TC Wageningen ‘79
JUNI www.janjanssenclassic.nl

zo

19

zo

19

Jan Janssen Classic
TC Wageningen ‘79
JUNI www.janjanssenclassic.nl

25

za

25

Wageningen
07.00-11.30 70
07.00-11.00 110
07.00-11.00 125
Wageningen
06.30-10.00 150
06.30-08.00 175
6.30-08.00 200

Ronde van de Achterhoek
Aalten
St. Wielerpromo. Gendringen
08.30-10.00 110
JUNI www.rondevandeachterhoek.nl
160

26

zo

26

zo

26

zo

26

1

JULI

do/za Rondje Nederland Cycle for Hope
Dordrecht
St. Vrienden van De Hoop
15.00-17.00 1200
JUNI- 06-28748575
2
www.cycleforhope.nl
JULI

30
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vr/za Tour de Pyrenees
1-9 Wielerver. Cycling Mates
JULI 06-53643972
www.tourdepyrenees.nl

Bayonne
08.00-08.30 755

za

Beemster rondrit
TFC Weesp
JULI 06-30406882
www.tfcweesp.nl

Weesp
09.30-10.30 45
09.30-10.30 70
09.00-10.00 120

Haren-Haren
Stichting Haren-Haren
JULI www.haren-haren.nl

3

za

3

za

200 km Challenge Cycle for Hope
Dordrecht
St. Vrienden van De Hoop
07.00-09.00 200
JULI 06-28748575
www.cycleforhope.nl

za

3

Bert Oosterbosch classic
TC Wilhelmina
JULI www.tcwilhelmina.nl

Eindhoven
08.00-11.00 75
100

za

BRM 400 km Meppen en Hohe Mark
Boekelo
Randonneurs Nederland
20.00-22.00 400
JULI +31 6 5471 3193
www.randonneurs.nl

za

Bloem van Weert
TWC Weert
JULI 06-39463753
www.twcwert.nl

Weert
08.30-12.00 35
08.00-12.00 50
08.30-12.00 75

za

Weert
08.30-12.00 90
06.00-12.00 105
06.00-12.00 135

za

2

za

2

3

za

Krimpenerwaardtocht
Tourclub De Waardrenner
JULI 06-20466237
www.tcdewaardrenner.org

Krimpen a/d Lek
09.30-10.30 45
08.45-10.00 75
08.30-10.00 125

Bloem van Weert
TWC Weert
JULI 06-39463753
www.twcwert.nl

za

Zomer-Heuvelrug Tour
JWTC Woerden
JULI 06-51360207
www.rtchetkasteel.nl

Haarzuilens
09.00-10.00 85
08.00-10.00 105
08.00-10.00 125
08.00-10.00 150

za

zo

1KRide
Velomanagement BV
JULI 06-53274042
www.nltourrides.nl

Oosterbeek
08.00-11.00 80
120
145

za

Baumbergtocht
FTC Wenters
JULI www.ftcwenters.nl

Winterswijk
09.00-11.00 100
130

Haren-Haren
Stichting Haren-Haren
JULI www.haren-haren.nl

2

2

3

zo

3

za

3

Daphny van den Brand Classic
Zeeland
WSC Zeeland
08.00-09.30 85
JULI wsc-zeeland.nl
110
130

3

Grebbe Tourtocht
Driebergse Tour Club
JULI 0346-211898
www.dtcnet.nl

3

za

3

Driebergen
10.00-11.30 30
09.00-11.00 50
08.30-11.00 80
08.00-10.30 110
08.00-09.30 140
Odoorn
09.00-09.30 105

Haren
09.30-09.45 50
09.00-09.30 105
08.30-08.45 165

Jan Raas route
s’Heerenhoek
Zeeuwse R&TC Theo Middelkamp 08.30-11.00 55
JULI www.wielercomite-sheerenhoek.nl
101

3

Ronde van de Westfriese Omringdijk Alkmaar
Stichting Le Champion
10.00-12.00 50
JULI 075-5338136
09.00-11.00 80
08.00-09.00 135

3

Ronde van de Westfriese Omringdijk Enkhuizen
Stichting Le Champion
10.00-12.00 50
JULI 072-5338136
09.00-11.00 80
rondevandewestfrieseomringdijk.nl 08.00-09.00 135

3

Ronde van de Westfriese Omringdijk
Hoorn
Stichting Le Champion
10.00-12.00 50
JULI 072-5338136
09.00-11.00 80
rondevandewestfrieseomringdijk.nl 08.00-09.00 135
za

3

za

3

Ronde van de Westfriese Omringdijk

Medemblik

Stichting Le Champion
10.00-12.00 50
JULI 072-5338136
09.00-11.00 80
rondevandewestfrieseomringdijk.nl 08.00-09.00 135
Ronde van de Westfriese Omringdijk Schagen
Stichting Le Champion
10.00-12.00 50
JULI 072-5338136
09.00-11.00 80
rondevandewestfrieseomringdijk.nl 08.00-09.00 135
za

3

ZO
Z
OMER
O
MER HE
EUVELRUG
EUV
UVELRUG TO
TOUR
ZA
AT
TERD
ERDAG
AG
2 Juli
J
2022

Startlocatie: Haarzuilen
ns. Afstanden: 85, 100, 125 en 150 km.
Start: 08.0
00 - 10.00 uur. Scan & go.
Nieuwe routes. Volledig
o
g uitgepijld. Vo
oorinschrijving mogelijk.
Ruime gra
ratis parkeergelegenheid.

Sallands Mooiste Toertocht
Haarlese Wielerclub SaMo
JULI www.sallandsmooiste.nl

Haarle
08.30-09.30 75
08.00-09.00 100
08.00-09.00 140

Gejo Betuwse Kersentocht
Toerclub De Batauwers Tiel
JULI www.batauwers.nl

Tiel
08.00-11.00 80
08.00-10.00 120

Tour d’Utrecht
Central Events BV
JULI 030-8774491
www.tourdutrecht.nl

Utrecht
10.00-11.00
75
06.00-12.00 100
06.00-12.00 130
06.00-12.00 165

zo

Grenstocht
T.C. Axel
JULI 06-12513720
www.tcaxel.nl

Absdale
08.00-12.00 65

di/do Fiets3daagse
5-7 WTC Boekel
JULI 0492-324089
www.wtcboekel.nl

Boekel
08.30-12.00 25
45

Markermeertocht
Westfriese Toerclub
JULI www.wftc.eu

Hoorn
09.00-10.00 63
103
140

di/vr

Fiets4daagse Wolvega
St.Fiets-4-daagse Wolvega
JULI 0561-615717
www.fiets4daagsewolvega.nl

Wolvega
09.00-14.00 40
09.00-13.00 60

Ooievaarstocht en Rondje Culemborg Nieuwkoop
RTC Nieuwkoop
09.00-11.00 50
JULI www.rtcnieuwkoop.nl
08.30-10.30 100

di/vr

Roy Seine Blokje Om
FTC Heikera
JULI www.heikera.nl

BRM 1000 Maastricht: Rondom Luxemburg Maastricht
Randonneurs Nederland
10.00-13.00 1000
JULI www.randonneurs.nl

za

3

za

3

di/vr

5-8

zo

10

10

zo

10

di/vr

2629

JULI

di/vr

2629

JULI

zo

10

2629

JULI

2629

JULI

Fiets4Daagse De Peel
St. Fiets4daagse De Peel
www.fiets4daagsedepeel.nl

Deurne
10.00-13.00 30
09.00-13.00 45
09.00-13.00 60

Fiets4Daagse De Peel
St. Fiets4daagse De Peel
www.fiets4daagsedepeel.nl

Meijel
10.00-13.00 30
09.00-13.00 45
09.00-13.00 60

Fiets4Daagse De Peel
St. Fiets4daagse De Peel
www.fiets4daagsedepeel.nl

Stiphout
10.00-13.00 30
09.00-13.00 45
09.00-13.00 60

Fiets4Daagse De Peel
St. Fiets4daagse De Peel
www.fiets4daagsedepeel.nl

Weert
10.00-13.00 30
09.00-13.00 45
09.00-13.00 60

di/vr

Laura fiets-4-daagse
Alphen a/d Rijn
St. Alphense Rijwielvierd. LAURA 09.00-11.00 40
JULI 06-51279327
09.00-11.00 60
www.laura-alphen.nl
08.30-10.00 80
8.00-09.00 100

zo

Laura kinderfietstocht
Alphen a/d Rijn
St. Alphense Rijwielvierd. LAURA 13.00-14.00 15
JULI 06-51279327
www.laura-alphen.nl

ma/do 22e Lauwersland fietsvierdaagse
Burum
11- Fiets Vrienden Lauwersland
09.00-13.00 35
14 06-10557943
09.00-12.00 70
JULI www.fietsvriendenlauwersland.nl

za

Duinentocht
Stichting Le Champion
JULI 072-5338136
www.lechampion.nl

Castricum
09.30-12.00 40
09.00-11.00 75
09.00-11.00 100

5-8

wo

6

10

Heino
09.00-12.00 40
09.00-12.00 60
08.00-12.00 100

wo

28

30

za

Gejo Betuwse Kersentocht
Toerclub De Batauwers Tiel
JULI www.batauwers.nl

Tiel
08.00-11.00 80
08.00-10.00 120

za

BRM 200 Heerlen – Ardennentrip
Landgraaf
Randonneurs Nederland
08.00-10.00 200
JULI +31 6 20401591
www.randonneurs.nl

vr/zo Heezer Fietsweekend
5-7 TC Heeze
AUG 040-2263746
www.tcheeze.nl

Heeze
09.00-14.00 30
45
60

Grenstocht
T.C. Axel
JULI 06-12513720
www.tcaxel.nl

Absdale
08.00-12.00 65

za

L’Étape Rotterdam by Tour de France Rotterdam
Erasmus MC Found.Daniel den Hoed 09.30-11.00 25
JULI www.tourtegenkanker.nl
09.30-11.00 45
09.15-11.00 80

za

Bauke Mollema Tocht
Pro Cycling Nederland
AUG 06-54938191
www.baukemollematocht.nl

Groningen
07.00-09.00 65
110
165

L’Étape Rotterdam by Tour de France Rotterdam
Erasmus MC Found.Daniel den Hoed 09.15-10.30 105
JULI www.tourtegenkanker.nl
09.00
120
09.15-10.30 125

za

9

za

9

Omloop der Zevenheuvelen: Toert. Berg en Dal
St. Wielerevenementen Mercurius 08.00-09.30 80
JULI 06-48237331
110
www.omloopderzevenheuvelen.nl
140

za

9

za

Plassentocht
RTC Express
JULI 06-15176562
www.rtc-express.nl

Amsterdam
09.00-11.00 60
100
101

za

Ronde van Friesland
TFC Frisia
JULI www.tfcfrisia.nl

Leeuwarden
08.00-12.00 135

za

Ronde van Friesland
FTC Stiens
JULI www.fietsclubstiens.nl

16

16

za

16

6

Jumbo Heerde Veluwes Mooiste
Heerde
Toerclub Heerde
10.00-12.00 50
AUG 06-51211545
09.00-10.00 75
www.tcheerde.nl
08.00-10.00 100

6

zo

Dorst on Toer
WTC De Dorstse Trappers
JULI 06-53643119
www.dorstsetrappers.nl

Dorst
06.00-12.00 40
60
140

za

di/vr

Rooifietst
St. Rooise Fietsvierdaagse
06-53508007
JULI www.rooifietst.nl

Sint-Oedenrode
09.00-13.00 30
45
60

Hel van de Heuvelrug
Driebergse Tour Club
AUG 0346-211898
www.dtcnet.nl

Zevenbergen
10.00-12.00 23
10.00-12.00 41
10.00-12.00 57
11.30
85
11.00
110
Driebergen
09.00-14.00 35
09.00-11.00 60
08.30-11.00 80

Stiens
08.00-09.00 135

do/di Cycle Berlin
21- Nederlandse Hartstichting
26 www.berlin.cyclevoorjehart.nl
JULI

Beekbergen
06.00-12.00 750

zo

Hel van de Heuvelrug
Driebergse Tour Club
AUG 0346-211898
www.dtcnet.n

Driebergen
08.00-10.30 100
08.00-10.00 145
07.00-08.30 180

za

9

Ronde van Friesland
RTC Rally
JULI www.rtcrally.nl

Sneek
08.00-09.00 135

za

zo

Rond het Markermeer
TFC Weesp
AUG 06-30406882
www.tfcweesp.nl

Weesp
09.30-10.30 40
09.00-10.00 80
08.30-09.00 160

Vuursche Vallei Tocht
Veluwse Wieler Vereniging
JULI 06-82585222
www.vwv-ermelo.nl

Ermelo
08.00-10.00 75
08.00-10.00 115
08.00-09.00 160

Pieter Weening Classic
Surhuisterveen
TFC Surhuisterveen
10.30-12.00 25
JULI 06-12258439
10.30-12.00 40
www.wielrennensurhuisterveen.nl 09.00-11.00 60
07.45-10.15 100
07.45-09.45 150
di/vr 14e Wilhelmina Fiets-4-daagse
Eindhoven
26- TC Wilhelmina
08.30-12.30 30
29 www.wilhelmina4daagse.nl
45
JULI
60

De Ronde Venen Route
TTC De Merel
JULI 06-25094428
www.ttcdemerel.nl

Mijdrecht
08.30-12.00 40
08.30-11.00 70
08.30-10.00 110

9

9

9

za

9

zo

10

17

1922

23

di/vr

2629

JULI

40e Hardenbergse Fiets4daagse
Hardenberg
Toerclub HWV Hardenberg
09.00-12.00 40
www.tchwv.nl
60

6

RijkZwaan Ster van Moerdijk
TWC Zevenbergen
www.twczevenbergen.nl

zo

7

7

7

Waterlandroute
Westfriese Toerclub

Hoorn
09.00-10.00 60
100

di/do 43e Fietsdriedaagse Asten
9-11 St. Activiteiten TWC Asten
AUG 06-51581868
www.fiets3daagseasten.nl

Asten
09.30-14.00 35
45
60

zo

7

AUG

WEGTOCHTEN

FIETSSPORT KALENDER 2022 • 65

WEGTOCHTEN

66 • FIETSSPORT KALENDER 2022

di/vr

Eibergse Fiets 4 daagse

9-12 TC Eibergen

AUG

Eibergen
09.00-13.00 40
60

zo

Hel van de Wieringermeer
Westfriese Toerclub
AUG www.wftc.eu

Hoorn
09.00-10.00 70
91

Hollands-Venetië Tocht
RTV Steenwijk
AUG 06-21800812
www.rtvsteenwijk.nl

Steenwijk
10.00-12.00 35
10.00-12.00 50
08.00-10.00 80
08.00-10.00 125

21

za

Sallandse Heuvelentocht
Toerclub Nieuwleusen
AUG www.toerclubnieuwleusen.nl

Nieuwleusen
09.00-13.00 50
07.30-11.00 80
07.30-10.00 120

za

Woudentocht
TFK Bergum
AUG 06-57041597
www.tfkbergum.nl

Burgum
08.00-10.00 30
50
110

zo

27

BRM 300km Maasland: Zaanse Schans Maasland
Randonneurs Nederland
09.00
300
AUG www.randonneurs.nl

zo

LBL Ardennen Classic
Stichting Le Champion
AUG +31 72 5338136
www.lblardennenclassic.nl

Seraing België
07.00-10.00 78
07.00-10.00 129
07.00-08.30 173
06.00-07.00 237

zo

Ronde van de Stelling van Amsterdam Uitgeest
Stichting Le Champion
10.00-12.00 25
AUG 072-5338136
09.00-11.00 65
www.lechampion.nl
08.30-10.00 120
08.00-08.30 170

Benelux Tour
Toerclub Flevoland
AUG 085-0215492
www.toerclubflevoland.nl

Lelystad
09.00-10.00 80
08.30-10.00 120

za

Toerversie La Vuelta Holanda
Breda
Central Events BV
06.00-12.00 85
AUG 030-8774491
115
www.toerversievuelta.nl
165

zo

Ronde van de Stelling van Amsterdam Uithoorn
Stichting Le Champion
09.00-11.00 65
AUG 072-5338136
08.30-10.00 120
www.lechampion.nl
08.00-09.00 170

zo

De 8 van Nieuwkoop
RTC Nieuwkoop
AUG www.rtcnieuwkoop.nl

Nieuwkoop
09.00-11.00 40
08.30-10.30 80
08.30-10.30 120

Valkenswaard-Valkenburg-Valkenswaard Valkenswaard
Clubke van Nix
07.00-09.00 115
AUG www.clubkevannix.nl
155
215

zo

Westerscheldetocht
TC Hulst
AUG www.tchulst.nl

zo

Vecht en Vuursche tocht
RTC Express
AUG 06-15176562
www.rtc-express.nl

zo

za

13

za

13

13

za

13

za

13

Amsterdam
09.00-11.00 60
100
101

De Leyetocht
St. De Leyetocht
AUG 0411-643016
www.leyetocht.nl

21

21

21

21

21

AUG

Zomertoertocht
Stg. Wielersport Markelo

Hulst
08.00-09.30 65
100

Markelo
09.00-10.00 60
90

27

28

28

Gooi- & Vechtstreektocht
Driebergse Tour Club
AUG 0346-211898
www.dtcnet.nl

Driebergen
09.00-14.00 35
09.00-11.00 55
08.30-11.00 80
08.00-10.30 110
08.00-10.00 140
zo
Hunebed Highway Classic
Valthe
28 Stichting Goede Doelen Valthe 08.00-09.00 65
AUG 06-24118450
95
www.hunebedhighwayclassic.nl
155

28

Helvoirt
08.30-12.00 25
08.30-12.00 39
08.30-12.30 50
07.30-10.00 75
07.30-09.00 100
zo
Toerversie La Vuelta Holanda
Utrecht
14 Central Events BV
06.00-12.00 85
AUG 030-8774491
115
www.toerversievuelta.nl
165

di/do Fietsvierdaagse De Roerstreek Sint Odiliënberg
23- St. Fietsvierdaagse de Roerstreek 10.00-13.00 30
26 www.fietsvierdaagse-deroerstreek.nl
45
AUG
60

Pukkeltocht
TWC 't Verzetje Bemmel
AUG 06-40062372
www.pukkeltocht.nl

vr/zo Hollandse IJsseltoer
26- Stichting Le Champion
28 075-6287673
AUG www.lechampion.nl

Harmelen
80
120

zo

di/vr 46e Euregio Fiets-4-daagse Denekamp Denekamp
16- RTC Twente
09.00-12.00 25
19 06-82093239
08.30-11.00 40
AUG www.e4d.nu
08.00-10.30 60
08.00-10.00 100

za

Alternatieve Diekirch-Valkenswaard Valkenswaard
St. Wieleraktiviteiten Wim Kemps 09.00-10.00 145
AUG 06-22249286
www.diekirch-valkenswaard.nl

zo

Fiets4Daagse Appelscha
Appelscha
St. Fiets-4-daagse Appelscha
09.00-12.00 30
06-20940534
09.00-11.00 45
AUG www.fiets4daagseappelscha.nl 08.30-10.30 65

BRM 400 Groningen: Bommen Berend Groningen
Randonneurs Nederland
17.00
400
AUG www.randonneurs.nl

di/za Fiets4daagse Dwingeloo
Dwingeloo
Beheer ’Over Entinghe’
09.00-12.00 30
AUG- 0521-595300
45
3
www.fiets4daagse-dwingeloo.nl
60
SEP

Berg en Dal
Toerclub Woensel
AUG www.tcwoensel.nl

Eindhoven
08.00-09.00 100
145
175

za

De Lus van Wouw
R.T.C. de Molenrijders
AUG www.wouwswielerweekend.nl

Wouw
08.30-11.00 80
140

za

Bos en Heide dikke banden tocht Oosterhesselen
De Hesseler Fietsers
09.00-11.00 50
AUG www.hesselerfietsers.nl

za

Diekirch-Valkenswaard
Diekirch-Luxemburg
St. Wieleraktiviteiten Wim Kemps 07.00-07.15 252
AUG 06-22249286
www.diekirch-valkenswaard.nl

za

Grote Rivierentocht Kromme Rijn, Lek en Waal Huizen
WTC Huizen
09.00
85
AUG 035-5255154
08.30-09.00 110
www.wtchuizen.nl
08.00-08.30 150

Germania Klimtocht
TC Wageningen '79
AUG www.tcw79.nl

Wageningen
08.00-10.00 105
150

za

Hesseler gravelride
De Hesseler Fietsers
AUG 06-53143639
www.hesselerfietsers.nl

Oosterhesselen
09.00-11.00 55
06.00-11.00 90

za

Goede Doelen Molentocht
DTC De Mol
AUG www.dtcdemol.nl

Dordrecht
09.00-11.00 40
09.00-10.00 80
08.00-09.00 120

za

Bike-beer-bbq road- & gravelride
Groenlo
RTC Groenlo
09.00-10.30 40
AUG www.rtcg.nl
60
70
80

za

GroteRivierenTocht
WTC Woerden
AUG www.wtcwoerden.nl

Woerden
08.00-12.00 60
100
150

zo

zo

14

di/vr

1619

za

20

za

20

za

20

za

20

zo

21

09.00

27

za

27

27

27

za

27

27

27

zo

28

Bemmel
08.30-11.00 90
120

TGV Toertocht
‘s Heer Hendrikskinderen
Toerclub Goes Vooruit
08.30-10.00 35
AUG www.t-g-v.nl
80
110

28

Toertocht Haarsteeg
Drunen
Schaatstr.club ‘Willy van den Berk’ 08.00-12.00 30
AUG 06-41142906
08.00-12.00 50
08.00-11.00 90
08.00-10.00 130

28

30

3

SEP

3

SEP

3

SEP

3

SEP

4

SEP

Biesboschtocht
Tourclub De Waardrenner
06-20466237
www.tcdewaardrenner.org

Alblasserdam
09.30-10.30 45
08.45-10.00 75
08.30-10.00 125
08.15-09.00 160

Gemse
FlowTing
+31 64 4829782
www.gemse.eu

Mals
06.00-07.00 130
150
170
190

Hollandse Limes Classic
I Care Producties B.V.
www.hollandselimesclassic.nl

Alphen a/d Rijn
11.00-13.00
37
11.00
75
08.00-11.00 112
08.00-11.00 150
06.00-07.00 250
Franeker
08.00-10.00 80

Slachtedijktocht
TFC Frisia
www.tfcfrisia.nl

Brabants Mooiste
Stichting Brabants Mooiste
06-51795733
www.brabantsmooiste.nl

Oisterwijk
08.30-09.00 70
08.30-09.00 100
08.30-10.00 115
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Goarretocht
St. Gorredijk Vooruit
www.goarretocht.nl

Gorredijk
10.00-14.00 50

do/zo 4-Dagen Fietstocht in Montferland eo Stokkum
8-11 R.T.C. Grenslandrijders
08.30-12.00 30
SEP 06-53360856
45
www.grenslandrijders.nl
65

Kastelentocht
Stichting Le Champion
06-53781843
www.lechampion.nl

Baarn
09.00-11.00 80
08.00-10.00 120

vr/za 24u Team Trial MTB Cycle for Hope Hoenderloo
9-10 St. Vrienden van De Hoop
16.30
100
SEP 06-28748575
www.cycleforhope.nl

Molentocht
WV Lonneker
06-24327411
www.wvlonneker.nl

Enschede
06.00-12.00 90

za

Orbea Stoppelveldrit
FTC Heikera
www.heikera.nl

Raalte
09.00-12.00 40
09.00-12.00 60
08.00-11.00 100
08.00-09.30 150

za

WF Hamaland wandel- en fietstochtocht Winterswijk
Stichting WFevenementen
10.00-12.00 40
www.wfevenementen.nl
60

za

Wormerpoel
Westfriese Toerclub
www.wftc.eu

Hoorn
09.00-10.00 65
90

za

ma/vr Giro di Dolomiti
5-9 Wielerver. Cycling Mates
SEP 06-53643972
www.wvcm.nl

Canazei (I)
08.00-08.30 100

za

zo

4

SEP

zo

4

SEP

zo

4

SEP

zo

4

SEP

zo

4

SEP

zo

4

SEP

10

SEP

10

SEP

10

SEP

10

SEP

10

SEP

Acht van Terneuzen
FTC Terneuzen
06-23285663
www.ftct.nl

za

10

SEP

za

10

SEP

Terneuzen
08.00-11.00 110

za

BRM 200 Valkenswaard: Rondje Zundert Valkenswaard
Randonneurs Nederland
09.00
200
www.randonneurs.nl

za

Cols de Vallis
TWC Vols
www.colsdevallis.nl

Vijlen
07.30-12.00 25
07.30-12.00 50
07.30-11.00 75

za

Cols de Vallis
TWC Vols
www.colsdevallis.nl

Vijlen
07.30-10.00 100
07.30-09.00 125
07.30-09.00 150

za

De Alpentocht
St. CliniClowns Nederland
033-4699040
www.alpentocht.nl

Prato allo Stelvio
06.00-10.00 24

za

10

SEP

10

SEP

10

SEP

10

SEP

10

SEP

De Juweel
FTC Stiens
www.fietsclubstiens.nl

Stiens
10.00-12.00 50
08.00-10.00 110

Driebruggentocht
Toerclub Barrhopoort
www.barrhopoort.nl

Barendrecht
09.00-11.00 75

Go-Classic
Stichting GO-Classic
www.go-classic.nl

Middelharnis
08.30-10.00 70
75
115
150

Herfst Tocht Ermelo
Veluwse Wieler Vereniging
06-82585222
www.vwv-ermelo.nl

Ermelo
08.00-10.00 85
08.00-10.00 100
08.00-08.30 135

Huchiestocht
Toertocht Veenendaal
www.toertochtveenendaal.nl

Veenendaal
08.00-10.00 70
08.00-10.00 115
07.00-09.00 160
07.00-08.00 200

Nazomertocht
RTC Express
06-15176562
www.rtc-express.nl

Amsterdam
09.00-11.00 60
100
101

Ode aan Jan Janssen
I Care Producties B.V.
06-27473973
www.odejanjanssen.nl

Nootdorp
09.00-12.00 70
10.00-12.00 100

DÉ WIELERTOERTOCHT
VAN GOEREE-OVERFLAKKEE
Zaterdag 10 september 2022

De GO-Classic is inmiddels een
toerklassieker. Door in te schrijven
steunt u een goed doel.
Goeree-Overﬂakkee staat bekend om zijn
ﬁetscultuur en daarbij zijn we zeer trots
op de classiﬁcatie ‘Extra Goed Geregeld’.
De 150 km tocht en een uitdagend
mountainbike parcours behoren weer
tot de mogelijkheden dit jaar!

SCHRIJF JE IN VIA WWW.GO-CLASSIC.NL

70 km
115 km
150 km
MTB 80 km

> 1.000

za

10

SEP

zo

11

SEP

zo

11

SEP

zo

11

SEP

zo

11

SEP

zo

11

SEP

zo

11

SEP

Vijfbruggentocht
Toerclub Barrhopoort
www.barrhopoort.nl

Barendrecht
09.00-10.00 115

za

17

SEP

Bike+ toertocht
Toerclub De Windmolens
www.dewindmolens.nl

10.00-12.30

Dijkentocht
FTC Heikera
www.heikera.nl

Heino
09.00-12.00 35
60

zo

Emma’s Nazomertoer
TFC Weesp
06-3046882
www.tfcweesp.nl

Weesp
10.30-11.00
35
10.00-10.30 70
09.30-10.00 100

zo

Hilvertocht
RTC Hilvarenbeek
www.rtch.nl

Hilvarenbeek
08.30-14.00 25
08.30-14.00 45
08.30-12.00 75
08.30-12.00 100

zo

JvA-Biesboschtocht
GTC Jan van Arckel
0183 -563204
www.janvanarckel.nl

Arkel
10.00-11.00 30
09.00-10.00 65
09.00-10.00 100

zo

Lönsberg Klim Classic
Oldenzaalse Wielerclub
0541-511 83
www.owc-oldenzaal.nl

Oldenzaal
08.00-10.00 85
08.00-09.30 110
08.00-09.00 135

Oss
40
60

za

17

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

zo

18

SEP

HerinneringenRit
Amersfoort
Stichting Alzheimer Nederland 11.00
40
www.2bike4alzheimer.nl
10.00
80
09.00
120
08:00
160

zo

18

SEP

Mergelheuvelland 2-daagse
WTC Sint Geertruid
www.mh2d.nl

Sint Geertruid
07.30-11.00 90
120
160

zo

Airborne klimtoertocht
WV Reto
026-4420087
www.reto-arnhem.nl

Arnhem
08.00-10.00 65
105
160

zo

Cycling Challenge Hoogland
Snel Verzet Hoogland
www.snelverzet.nl

Amersfoort
08.00-11.00 80
08.00-10.00 115
08.00-10.00 160
08.00-09.30 200

zo

Cycling Challenge Hoogland-Toerfietsed. Amersfoort
Snel Verzet Hoogland
08.00-13.00 30
www.snelverzet.nl

zo

Gran Fondo Veluwe
Velomanagement BV
06-53274042
www.nltourrides.nl

Vaassen
08.30-11.00 90
130
160

zo

Groesbeeks Gruwelijkste
Stichting Road4Energy
www.road4energy.nl

Groesbeek
09.30-10.00 25
09.00-09.30 50
08.30-09.00 75
08.00-08.30 100

zo

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

18

SEP

Harbour Tour
Golazo Cycling NL B.V.
085-4863601
www.harbourtour.nl

Rotterdam
08.00-11.00 80
100
135

Hollandse Kroontocht
Westfriese Toerclub
www.wftc.eu

Hoorn
09.00-10.00 65
95

Kees Korstanje Toertocht
TTC Kapelle'79
06-53514204
www.ttckapelle79.nl

Kapelle
08.30-10.00 60
110

Mergelheuvelland 2-daagse
WTC Sint Geertruid
www.mh2d.nl

Sint Geertruid
07.30-11.00 90
120
160

Saxo Bank Dam tot Dam FietsClassic Amsterdam
Stichting Le Champion
09.30-09.55 40
072-5338136
09.00-09.55 60
08.30-09.30 85
08.30-09.30 105
08.00-09.30 150
Tour de Vélo Heuvelrug
Amerongen
Vélo Heuvelrug
08.00-10.00 80
www.veloheuvelrug.nl
125

TWC Dommeldal Challenge
TWC Dommeldal
www.twcdommeldal.nl

Sint Oedenrode
08.30-10.00 60
94

NIEUW
in 2022:
de On

vergetelijke
kilometer

Zaterdag 17 september 2022 - Amersfoort

Samen fietsen voor een toekomst
zonder dementie!
"! !!
 !  !
!!   ! 
! !    ! 
 !! !! 

40 | 80 | 120 | 160 km
Informatie en aanmelden op herinneringenrit.nl
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za

24

SEP

za

24

SEP

za

24

SEP

za

24

SEP

Bikeshoe4u Herfst Klassieker
VOEK Toerfietsclub Nijkerk
06-46230954
www.voeknijkerk.nl
BRM 600 Boekelo: Sauerland
Randonneurs Nederland
www.randonneurs.nl

De Langstraat Klassieker
TC Waalwijk
www.delangstraatklassieker.nl

Snerttocht
WTC Huizen
035-5255154
www.wtchuizen.nl

Nijkerk
08.00-11.00 80
115

za

24

SEP

Boekelo
600

za

Waalwijk
10.00-14.00 18
10.00-14.00 35
09.00-12.00 60
08.00-10.00 90
08.00-10.00 130
Huizen
09.30-12.00 70
09.00-12.00 100

zo

09.00

24

SEP

25

SEP

zo

25

SEP

Theo Middelkamp Tocht
T.C. Axel
www.tcaxel.nl

Absdale
08.00-12.00 40
08.00-11.00 60
08.00-10.00 90

Zuiderzee Klassieker
Maag Lever Darm Stichting
www.zuiderzeeklassieker.nl

Amersfoort
09.00-09.30 50
80
120
180

zo

22e Opa de Koning Tocht
T.C. Axel

Absdale
08.00-12.00 40
08.00-11.00 60
08.00-10.00 90

zo

Dijk van een Tocht
WTC ‘De Roode Leeuw’
06-22243778
www.wtcderoodeleeuw.nl

Ammerzoden
08.30-12.00 45
90
135

zo

zo

25

SEP

25

SEP

25

SEP

25

SEP

Geuzenfietstocht
TV Zoetermeer '77
079-3605294
www.tvzoetermeer77.nl

Zoetermeer
10.00-12.00 25
10.00-12.00 34
10.00-12.00 50
10.00-11.00
75

Kald Kletske Klinkerkoers
Dokkum
St.Prom.Wielr.Noardeast Fryslan 08.00-10.00 50
www.kaldkletske-klinkerkoers.nl
100
140
Rondje Oud Ade en Duinentocht
Nieuwkoop
RTC Nieuwkoop
09.00-11.00 50
08.30-10.30 100

Veluwse Herfsttocht
Driebergse Tour Club
0346-211898
www.dtcnet.nl

Driebergen
10.00-11.30
25
10.00-12.00 50
08.30-10.30 80
08.00-10.30 110
08.00-10.00 140
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BRM 200 Zuidlaren: Gravel
Randonneurs Nederland
JUNI www.randonneurs.nl

Intechneau MTB Streetrace
WTC Ruinen
JUNI 06-34312587
www.wtcruinen.nl

Ruinen
18.00-20.00
1

za

Theo de Rooij Classic MTB/Gravel
Rijssen
Tourclub Rijssen
09.00-10.00 50
JUNI theoderooijclassic.nl
08.00-10.00 80
08.00-10.00 100
08.00-10.00 115

zo

La GraVuelta
Wielerplatform Utrecht
JUNI rondevanutrecht.nl

Utrecht
14.00-15.00 75

zo

Brabantse Strade Bianche
Mill
WC Mill
08.00-10.00 65
JUNI www.brabantsestradebianche.nl
85
120

za

25

Flatlands 300
True Crit Cycling Productions
JUNI www.flatlands300.cc

Papenvoort
06.00
300

zo

za/zo Graveller Drenthe
11- St. GreenHouse Productions
12 06-41383032
JUNI www.graveller.cc

Odoorn
10.00-12.00 45
75
105

za

Hel van Ede-Wageningen
TC Wageningen '79
JUNI www.janjanssenclassic.nl

Wageningen
06.30-09.00 60
100

zo

Vebego Limburgs Mooiste Zuid
Heerlen
Stichting Grand Ballon
10.00-11.00 45
JUNI www.limburgsmooiste.nl
09.00-10.00 75
08.00-09.00 110

za

25

Hel van Harkema
St. Recreatie Sport Harkema
JUNI www.dehelvanharkema.nl

Harkema
06.00-12.00 66

zo

THM Zomerclassic
TWC Asten
JUNI 06-81546926
www.twcasten.nl

Asten
08.00-11.00 30
45

za

Omloop Flevoland
Toerclub Flevoland
JUNI www.omloop-flevoland.nl

Almere
09.00-12.00 30
08.00-11.00 70

za

Warx Classico Grupetto Gravelride
Meppel
FTC Grupetto Meppel e.o
08.30-09.30 95
JUNI www.grupettomeppel.nl

za

Strade Bianche Flevoland
Toerclub Flevoland
JUNI 085-0215492
www.omloopflevoland.nl

Lelystad
10.00-12.00 55
09.00-11.00 75

za

za

4

09.00

Zuidlaren
200

4

zo

5

za

11

zo

12

zo

12

do

16

19

25

25

25

zo

26

JUNI

Club Kampioens. MTB Dijkgatbos Wieringerwerf
MTB-Noordwest
08.30
8

Presto Gravel Ride
Toerclub Presto
JUNI www.tcpresto.nl

25

Drunen
08.00-12.00 60
08.00-10.00 80
08.00-10.00 120

Stefan Kluytmans MTB Toertocht
Liessel
Stichting Bikefun Liessel
09.00-10.00 30
JUNI 06-44428281
45
60

25

3

JULI

Grensland Graveltocht WTC
WTC Tubbergen

Sallands Mooiste MTB
Haarlese Wielerclub SaMo
JULI www.sallandsmooiste.nl

3

Tubbergen
08.00-10.00 100

Haarle
08.30-09.30 25
08.30-09.30 50
08.00-09.00 75
08.00-09.00 100

AXA-Valleirenners Gravel ToertochtVeenendaal
AXA-Valleirenners
08.00-09.00 85
JULI 03185-28595
www.axa-valleirenners.nl

9

Omloop der Zevenheuvelen: Mooiste Toert. Berg en Dal
St. Wielereven. Mercurius
08.00-09.30 80
JULI 06-48237331
www.omloopder7heuvelen.nl

9

Zaterdag 27 augustus 2022
4 prachtige gravelroutes door de Drentse natuur
Start en finish bij ‘t Boshuys in Echten (Dr)
schrijf je in via www.roodtoer.nl

Wiezo ATB Tour
Stichting ATB Route Wierden
JULI www.facebook.com/events
za

16

zo

17

JULI

Club Kampioens. MTB Dijkgatbos Wieringerwerf
MTB-Noordwest
08.30
8

ATB-Leyetocht
St. De Leyetocht
AUG 0411-643016
www.leyetocht.nl

za

13

zo

21

AUG

Wierden
08.30-10.00 23
40
60

Zomertoertocht
Stg. Wielersport Markelo

za/zo Graveller Veluwe
27- St. GreenHouse Productions
28 06-41383032
AUG www.graveller.cc
Grvlrood toer
WSV de Peddelaars
AUG www.wsvdepeddelaars.nl

27

10

SEP

za

10

SEP

Helvoirt
08.30-10.30 30
40
50

za

Markelo
09.00-10.00 40
60

za

Epe
45
75
105

zo

Echten
09.00-10.00 50
08.30-09.30 80
08.30-09.30 95
08.00-09.00 130

zo

10.00-12.00

za

za

10

SEP

10

SEP

11

SEP

11

SEP

Bos, Water & Zand Rondomme MTB toert. Valthe
Stichting Goede Doelen Valthe 08.30-09.00 30
AUG 06-24118450
50
www.goededoelenvalthe.nl

zo

Club Kampioens.MTB Dijkgatbos Wieringerwerf
MTB-Noordwest
08.00-12.00
8

zo

zo

28

zo

28

AUG

11

SEP

11

SEP

28

Harm Baas tocht
FietsZe race & mtb club
AUG 06-41001830
www.fietsze.nl

Nijensleek
09.15-10.15
35
08.45-09.45 60

za

MTB Omloop van Gorssel
WTC Gorssel
AUG www.wtcgorssel.nl

Gorssel
08.30-09.30 34
58

zo

16.00
16.00
16.45

Odiliapeel
10
20
30

zo

17.30
18.00
18.00

Odiliapeel
40
50
60

zo

Grenslandmarathon
WTC Tubbergen
www.grenslandmarathon.nl

Tubbergen
08.00-09.30 55
08.00-09.30 75
07.30-08.00 100
07.30
150

zo

Oldejuje Buffeltocht
Schaats Trim Club Oldemarkt
06-53446166
www.stcoldemarkt.nl

Oldemarkt
09.00-10.00 50

zo

Xongrupt-Longemer
08.00-09.00 550

zo

zo

zo

28

za

3

SEP

za

3

SEP

zo

4

SEP

zo

4

SEP

Streetrace Odiliapeel
Toerclub de Peeltrappers
www.tcdepeeltrappers.nl

Streetrace Odiliapeel
Toerclub de Peeltrappers
www.tcdepeeltrappers.nl

ma/vr The Ride Gravel
5-9 St. Intern. Cycling Events
SEP 088-3665410
www.the-ride-gravel.cc

17

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

4 uurs MTB Family Cycle for Hope Hoenderloo
St. Vrienden van De Hoop
11.00-15.00
10
06-28748575
cycleforhope.nl

zo

18

SEP

8 uurs MTB Challenge Cycle for Hope Hoenderloo
St. Vrienden van De Hoop
08.30-16.30 27
06-28748575
cycleforhope.nl

zo

Ermelose Gravel Tocht
Veluwse Wieler Vereniging
06-82585222
www.vwv-ermelo.nl

Ermelo
09.00-10.30 60
09.00-10.00 100

zo

Strade Bianche Nijverdal
FTC CC '75
06-20099471
www.cc75.nl

Nijverdal
09.00-10.30 30
60
90
120

zo

Bikes 4 You toertocht Odoorn
Odoorn
Biking Odoorn
08.30-10.00 30
06-28075310
50
www.bikingodoorn.nl

zo

Gravelride Geffen
Toerclub De Windmolens

Oss
80

zo

Liempde
08.30-10.00 35
08.30-10.00 50
08.30-09.30 65

zo

Liempdse Veldtoertocht
L.T.C. 't Groenewoud
www.ltchetgroenewoud.nl

09.00-11.00

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

18

SEP

Graveltocht
Achtkastelenrijders
0575-556856

Vorden
08.30-10.00 40
80

KCC Euregio Gravelride
RTC De Stofwolk
06-14846327
www.euregiogravelride.nl

Eibergen
09.00-10.00 33
09.00-10.00 55
08.00-09.00 80
08.00-09.00 120

Mergelheuvelland 2-daagse Gravel Sint Geertruid
WTC Sint Geertruid
07.30-11.00 80
www.mh2d.nl

Mergelheuvelland 2-daagse MTB Sint Geertruid
WTC Sint Geertruid
07.30-11.00 35
www.mh2d.nl
50
70
Tongelaartocht
TWC De Tweewielers Gassel
0486-472530
www.detweewielersgassel.nl

Gassel
08.30-10.00 30
47

TWC Dommeldal Challenge
TWC Dommeldal
06-52078114
www.twcdommeldal.nl

St. Oedenrode
08.30-10.00 25
35
45
60

Wielervereniging Diessen
Wieler Vereniging Diessen
06-53396537
www.wvdiessen.nl

Diessen
08.30-10.00 30
08.30-10.00 45
08.30-09.30 60

Maarten Nijland Gravelbike tocht
Oldenzaal
Oldenzaalse Wielerclub
08.00-10.00 90
0541-511383
www.owc-oldenzaal.nl

vr/zo LTD Gravel Raid
23- St. Inter. Cycling Events
25 www.ltdgravelraid.cc
SEP

Mergelheuvelland 2-daagse
WTC Sint Geertruid
www.mh2d.nl

Sint Geertruid
07.30-11.00 35
50
70
100

za

18e Zeuv’mhuuster ATB Veldtoert. Zevenhuizen
Stichting ATB Zevenhuizen
09.00-10.00 35
06-52302421
55
www.atbzevenhuizen.nl

za

Bouwselect MTB toertocht Aa en Hunze Gieten
TFC Gieten
08.30-10.00 35
0592-264080
08.30-09.30 55
www.tfcgieten.nl
08.30-09.30 75

za

24

SEP

24

SEP

24

SEP

Hellenthal
06.00-10.00 100
130

Bikeshoe4u Herfst Klassieker Gravelride Nijkerk
VOEK Toerfietsclub Nijkerk
08.00-10.00 60
06-46230954
www.voeknijkerk.nl
Bos en Berg Klassieker
Toerclub Enter
06-30881899
www.toerclubenter.nl

Enter
09.00-10.00 30
45
55

De Hattemer Herfst ATB tocht
Hattem
Toerclub Hattem
09.00-10.30 25
06-23806751
45
www.toerclubhattem.nl
60

Cycling Challenge Hoogland Graveleditie Amersfoort
Snel Verzet Hoogland
08.00-11.00 80
www.snelverzet.nl
08.00-10.00 100
08.00-09.30 130

za

Dutch Masters of MTB
Haarlese Wielerclub SaMo
www.dutchmastersofmtb.nl

za/zo Kanjers voor Kanjers ATB tocht
Aalten
24- TWV De Peddelaars
08.30-10.00 25
25 06-16082394
35
SEP
45
50

06.30

Haarle
200

24

SEP

Dutch Masters Of MTB Duo 100-100 km Haarle
Haarlese Wielerclub SaMo
06.30
200
www.dutchmastersofmtb.nl

zo

Dutch Masters Of MTB E-Bike Marathon Haarle
Haarlese Wielerclub SaMo
07.00
100
www.dutchmastersofmtb.nl

zo

25

SEP

25

SEP

De Langstraat Klassieker
TC Waalwijk

Waalwijk
08.00-10.00 80

ATBeetje Vals Plat
Exloo
Team Biking Neighbours Exloo 08.30-10.00 20
06-20619746
30
www.biking-neighbours.nl
50
Bioracer MTB tocht
WTTC Vlug Trug
www.vlugtrug.nl

Den Dungen
08.00-10.00 33
40
48
57
65
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zo

25

SEP

zo

25

SEP

zo

25

SEP

Boktocht
Wielerclub Twenterand

Vriezenveen
12.00-13.00 50

Eanske 3 moal
EWV Het Oosten
06-12265323
www.ewv-hetoosten.nl

Enschede
08.30-10.00 20
40
60

zo

Geopark Hondsrug Classic
Gasselte
Pro Cycling Nederland
09.00-11.00 60
www.geoparkhondsrugclassic.nl

zo

zo

25

SEP

25

SEP

25

SEP

Hel van de Peel
Marmatrimmers

Liessel
08.00-08.30 100

Kanjers voor Kanjers veldtoertocht
Aalten
TWV De Peddelaars
08.30-10.00 25
06-16082394
35
45
55
Rooj Tracks
ATB-vereniging Mudhunters
www.mudhunters.nl

Venray
08.00-10.00 40
50
65

zo

25

SEP

zo

25

SEP

Strade Bianche Achterhoek-Gijs Verdick mem. Lochem
LWC De Paaschberg
10.00-11.00
75
06-41682124
09.00-10.00 110
stradebiancheachterhoek.com 08.00-09.00 150
Strade Leudal 2e editie
Buggenum
Wielerevenementen Leudal
08.00-10.00 60
www.wielerevenementenleudal.nl
90

SPEED
IS
A
SPEED
IS
A
SHARED
ATTITUDE
SPEED
IS
A
SHARED
ATTITUDE
SHARED ATTITUDE
SNELHEID IS EEN HOUDING. EEN HOUDING
DIESNELHEID
PERFECT IS
PAST
DE NIEUWE
EENBIJ
HOUDING.
EEN HOUDING
BIORACER
GEAR.PAST
DEZEBIJ
ZOMER
LUIDT EEN
DIE PERFECT
DE NIEUWE
NIEUW
BEGINIS
IN.EEN
EEN
BEGIN
VAN
BETER,
SNELHEID
HOUDING.
EENLUIDT
HOUDING
BIORACER
GEAR.
DEZE
ZOMER
EEN
SNELLER
EN
HARDER.
DIE
PERFECT
PAST
BIJ
DE
NIEUWE
NIEUW BEGIN IN. EEN BEGIN VAN BETER,
BIORACER
DEZE ZOMER LUIDT EEN
SNELLER ENGEAR.
HARDER.
NIEUW
BEGIN
EEN BEGIN
VAN BETER,
PUSH
JEZELF
EN IN.
ONTDEK
JE GRENZEN.
SNELLER
EN
PUSH
JEZELF
EN
JE GRENZEN.
ERVAAR
HOE
VERHARDER.
JEONTDEK
KAN GAAN.
EN
ERVAAR
HOE
JE KAN BIORACER
GAAN. EN
GENIET!
MET
DEVER
PREMIUM
PUSH
EN PREMIUM
ONTDEK
GRENZEN.
GENIET!
MET
DE
GEAR
KANJEZELF
JE
ALLES
AAN. JEBIORACER
ERVAAR
HOE
JE AAN.
KAN GAAN. EN
GEAR
KAN
JEVER
ALLES
GENIET! MET DE PREMIUM BIORACER
GEAR KAN JE ALLES AAN.
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