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ULTIEME
SNELHEID
DE GEHEEL 
NIEUWE PROPEL
Deze geheel nieuwe aerodynamische wegmachine is ontworpen en ontwikkeld voor één doel: snelheid. 
Met zijn AeroSystem Shaping-technologie en racewinnende effi ciëntie is dit de fi ets bij uitstek voor de 
WorldTour-sprinters van Team BikeExchange-Jayco en ‘s werelds snelste triatleten. De buizen hebben 
een afgeknotte ellipsvorm voor een frame dat zowel ultrastijf als superlicht is. Nu 225 gram lichter dan 
de vorige generatie, biedt Propel een concurrentievoordeel wanneer het er het meest toe doet.
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Van de Biesboschtocht, de Oosterscheldekering 

en een waterrijke route door de Haarlemmer-

meerpolder naar de Ketelbrug in Flevoland en 

het terras bij de nieuwe stek van Fausto Bike & Coffee 

pal aan de Lek. We hebben iets met water in dit num-

mer. Fiets jij graag langs rivieren, kanalen en meren? 

Met de IJssel om de hoek neem ik regelmatig de fiets-

paden en bochtige dijkwegen door de uiterwaarden. Wil 

ik meer rechttoe rechtaan langs het water dan kies ik 

voor het Twentekanaal. Da’s altijd genieten, vooral als je 

de wind mee hebt.

Als inspiratie voor een nieuw fietsavontuur schotelen 

we je een uitgebreide reportage voor van onze nieuwste 

Fietssport-reis Five Countries die deze zomer zijn 

vuurdoop had. Met de start en finish op de Limburgse 

Cauberg fiets je in vier dagen door vijf landen: Ne-

derland, Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg. 

Het enthousiasme van de organisatoren én de twintig 

deelnemers spat ervan af. Een evenement waar je ook 

vijf landen aantikt en de finishstreep op de Cauberg ligt, 

is The Ride. We blikken terug op de editie van dit jaar 

met twee NTFU-leden; een nieuwelinge en een veteraan 

in het deelnemersveld. 

Mijn avontuur bij Fietssport/NTFU eindigt met het voor 

de laatste keer vullen van dit voorwoord. De teller blijft 

steken op 83. Dat is het aantal Fietssport magazines die ik 

in de afgelopen jaren met veel plezier heb mogen maken. 

‘Time flies when you are having fun!’. De kans om van je 

hobby je werk te maken, heb ik vijftien jaar geleden met 

beide handen aangegrepen. Fietstrips in de bergen van 

Spanje, Frankrijk en Italië, de vele internationale beurs-

bezoeken, een racefiets testen in Australië... Het kwam 

allemaal voorbij. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Bedankt NTFU, al mijn collega’s en alle redacteuren 

en fotografen die dit magazine zo mooi maken. En ik 

bedank jou als lezer. De ene keer complimenteus, de 

andere keer kritisch scherp over een foto of een gram-

maticale misser. Keep on riding!

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

VAN DE REDACTIE

Water

“Het enthousiasme van  
de organisatoren en de  
twintig deelnemers spat  
van het papier af”

Volg Fietssport



BULLS Copperhead 3 is een product van ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Str. 2, D 50739 Keulen.  
Verkrijgbaar bij alle ZEG tweewieler experts. * Aanbevolen verkoopprijs van ZEG.

€  1 . 3 9 9 , – *

B U L L S . D E

ready
Easily connects accessories  
with your bike.

Kategorie
MTB Hardtail
BULLS
Copperhead 3

PraxisTest 2022

®

velomotion.de

SEHR GUT
Dezember 2021

Frame 6061 super light triple butted aluminium, internal cable routing, tapered headtube, smooth welding Framesize S / M / L / XL / XXL 
Fork RockShox Judy Gold RL-R, 100 mm Gearshift SHIMANO Deore XT RD-M8000 Shadow Plus Front derailleur SHIMANO Deore FD-M5100 
Gear 22-speed Shifter SHIMANO Deore SL-M5100 Crankset SHIMANO Deore FC-M5100 36/26T Cassette SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-42T 

Brakes SHIMANO BR-MT410 hydraulic disc, 180/180 mm Handlebar BULLS double butted riserbar Stem MTB-SL, CCS Slot Mount ready
Seatpost BULLS Saddle BULLS Sportive Ergo Hubs SHIMANO Rims BULLS XC-21 Evo Tubeless ready

Tires SCHWALBE Racing Ralph Performance, 57-622, 29 x 2,25
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In elke editie nieuws, 
weetjes en gadgets.

APP  Klimmen met MyCols
Zuid-Limburg kent iedereen als klimwalhalla, maar onderschat de omgeving 
rond Nijmegen niet met zijn on-Nederlandse vergezichten en kuitenbijters als 
de Oude Holleweg. Als hommage aan deze fietsregio organiseren we samen 
met MyCols een leuke klimuitdaging. Zet de MyCols app op je telefoon, koppel 
de app met Strava en vink de door ons geselecteerde tien hellingen in de 
omgeving van Nijmegen af. Dan ontvang jij een Fietssport-trui in je digitale 
prijzenkast. Behoor jij tot de eerste honderd finishers? Dan maak je kans op 
één van de drie échte Fietssport-shirts t.w.v. € 69,-. Deze challenge loopt van 1 
augustus  tot 1 december. Doe je mee? Ga naar FIETSSPORT.NL/MYCOLS 

BOEK  De beste uitvinding
De fiets werd uitgevonden in 1817 en zou inmiddels als hopeloos ouderwets 
kunnen worden beschouwd in een samenleving vol hypermoderne tech-
nologie. Toch leven we nog altijd op een planeet vol fietsen, over de hele 
wereld reizen meer mensen met de 
fiets dan met welk ander vervoers-
middel dan ook.
In Tweewielers laat Jody Rosen ons met 
een frisse blik naar verleden, heden en 
toekomst van deze wonderlijke uitvin-
ding kijken. Hij neemt de lezer mee op 
een reis door de eeuwen, combineert 
geschiedschrijving met reportages 
en reisverslagen en ontvouwt zo op 
speelse wijze de evolutie van de fiets 
tot aan de huidige tijd, waarin het 
tegenwoordig vooral gezien wordt als 
een icoon van duurzaamheid, de ‘groe-
ne machine’. Voor € 24,99 te bestellen 
bij THOMASRAP.NL

SHOP  Mode voor op het terras
De casual t-shirts, hoodies en sweatpants 
van Shiftr voelen letterlijk goed aan. Van 
gerecycled biologisch katoen en polyester 
en geproduceerd in fabrieken in Bangla-
desh die zijn aangesloten bij de Fair Wear 
Foundation. Dit betekent dat daar eerlijk, 
veilig en schoon geproduceerd wordt voor 
een fatsoenlijk loon. Van de winst gaat 100% 
naar natuurprojecten: jij koopt een t-shirt en 
daarvoor planten zij een boom. De bedruk-
king gebeurt in Nederland met water gedra-
gen zeefdrukinkten en bestellingen worden 
zo duurzaam mogelijk bezorgd, soms zelfs 
met de fiets. SHIFTR.CC
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BOEK  Ullrichs verhaal
In 1997 drukte Jan Ullrich een stempel 
op de wielerwereld door zijn rivalen 
te verpletteren in de eerste bergetappe 
van de Tour de France. Hij werd dat jaar 
de eerste Duitse tourwinnaar ooit en 
liet een onvergetelijke indruk achter bij 
collega’s, fans en pers. Iedereen was het 
erover eens: Jan Ullrich was de meest 
getalenteerde renner van zijn generatie 
en de toekomst van de sport. toch lukte 
het Ullrich na zijn overwinning van 
1997 nooit meer echt de top te bereiken. 
Zijn rivaliteit met Lance Armstrong in 
de jaren die volgden, zou zelfs de basis 
vormen voor de meest controversiële 
periode in de geschiedenis van de Tour de France.  In Jan Ullrich: de man, de 
mythe, de waarheid gaat Daniel Friebe op zoek naar Ullrichs verhaal. Het is het 
aangrijpende verslag van een lot dat bepaald werd door een moeilijke jeugd, 
mentale en fysieke kwetsbaarheid, ondraaglijke verwachtingen, een moreel 
corrupte sport en de invloed van één man: Lance Armstrong. Voor €24,99 te 
bestellen bij THOMASRAP.NL

EVENTS  Exclusief voor jou
Voor NTFU- en FietssportPLUS-leden organiseerden we dit jaar een reeks 
exclusieve evenementen samen met onze partners. Zo kon je leren hoe een 
mountainbikeroute tot stand komt, een kijkje nemen achter de schermen van 
het Shimano Experience Center in Valkenburg, bikepacken met de boswachter 
op de Veluwe of in het wiel kruipen van oud-prof Anna van der Breggen en 
Hennie Kuiper. Dit najaar staat nog één ledenevent gepland. Wil je kans ma-
ken op deelname meld je dan gratis aan op FIETSSPORT.NL/LEDENEVENTS

SHOP  Bikepacken in eigen land
Wil je een week of een paar dagen bikepac-
ken en heb je geen zin om zelf een route uit 
te vogelen? Dan zijn de perfect bewegwijzer-
de LF-routes in ons land een verademing. 
Deze routes zijn in twee richtingen beweg-
wijzerd en voeren langs de mooiste plekjes 
van Nederland. In de geactualiseerde  
Basiskaart staan alle LF-routes, bij elkaar 
zo’n 3600 km. Op de kaart zijn alle fiets-
knooppunten en fietsvriendelijke accom-
modatie weergegeven en in de bijlage vind 
je nuttige info, zoals actuele veertijden. 
De afgelopen jaren zijn er vier zogeheten 
LF-icoonroutes gerealiseerd: de Maasroute, 
Zuiderzeeroute, Kustroute en de Waterli-
nieroute, die sinds kort ook een verkorte 
variant hebben, de weekendtocht. Voor  
€ 28,95 is de Basiskaart verkrijgbaar bij de 
boekhandel, ANWB-winkels en VVV-kanto-
ren of online via NEDERLANDFIETSLAND.NL
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In mijn werkzame leven bij de Koninklijke Marine heb ik al vele 

omzwervingen op en onder water gemaakt. Al vroeg in mijn 

carrière heb ik mij gespecialiseerd in het marineduiken. Van het 

vernietigen van explosieven tot het opruimen van wrakken. Van 

het uit voeren van search and rescue-operaties tot het mijnenvrij 

maken van zeegebieden. Het kwam allemaal voorbij. En als ik 

één ding geleerd heb over het duiken dan is het dat voorbereiding 

cruciaal is. Eén verkeerde handeling aan een zeemijn, het niet 

goed volgen van de duiktabellen of het onjuist samenstellen van 

de duikapparatuur en een duik kan fataal aflopen. Daarom is die 

voorbereiding dus alles. Niet voor niets wordt er binnen er binnen 

de duikwereld ook wel gezegd; plan your dive, dive your plan.

Marineduikers zijn fietsers. Het merendeel echter noodgedwongen. 

Noodgedwongen omdat de jaarlijkse duikkeuring een fietstest bevat. 

Een test om de VO2max te bepalen. Wat is het vermogen van het 

lichaam om zuurstof op te nemen? Dit vermogen moet hoog genoeg 

zijn om grote inspanning onderwater te kunnen leveren. Voor de 

fietsfanaat trouwens niet onbekend. Steeds meer fietsers maken 

gebruik van de VO2max om prestaties te verbeteren. Dat ter zijde.

Voor de marineduiker is deze fietstest, naast het meten van het 

vetpercentage, een onderdeel van de keuring waar niet altijd naar 

uitgekeken wordt. Maar waarover altijd laconiek en achteloos 

wordt gedaan, zodra de duikerarts zijn zegen heeft gegeven om 

weer een jaar te mogen duiken. Hoe ging de keuring? ‘Tsja, de fiets 

weer kapotgetrapt. Ieder jaar hetzelfde…’ Typische marinehumor.

Oh ja, de planning. Toch gek dat marineduikers in hun  werk 

continu bezig zijn met planning. En met fietsen… Als zij het 

adagium plan your ride, ride your plan nu eens wat meer 

aanhouden, zou dan ook hun VO2max wat hoger zijn? Ik vraag dit 

voor een collega.

Sander Kool, voorzitter NTFU Hoofdbestuur

VO₂max

COLUMNEVENT  Klimaatfietsers
Ruim 1250 deelnemers telde de derde editie van de Cli-
mate Classic die in juni plaatsvond. Met het volbrengen 
van een 125, 250 of 375 km lange route compenseerden 
de deelnemers gezamenlijk 618 ton CO2-uitstoot. Dat 
deden ze door een 
klimaatbelofte aan te 
gaan, zoals minder 
vlees eten, zonnepa-
nelen te installeren 
of met de trein in 
plaats van het vlieg-
tuig op vakantie te 
gaan. Vanuit Breda 
fietsten ze naar Utrecht (125km) of Groningen (375 km) 
langs een denkbeeldige kustlijn die kan ontstaan als 
gevolg van klimaatverandering. Vanuit Utrecht vertrok 
de 250-km-variant. CYCLING4CLIMATE.NL

BOEK  Kampioenes 
In Kampioenes op de fiets zoekt journalist Roy Schrie-
mer naar het antwoord op de vraag waarom ons land zo 
domineert in het vrouwenwielrennen. Na het tijdperk 
Leontien van Moorsel werd Marianne Vos als opvolgster 
naar voren geschoven, die haar glorie deelt met andere 
rensters van haar generatie. Chantal Van den Broek-
Blaak, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten 
en Ellen van Dijk veroverden in de afgelopen tien jaar 
wereldtitels op de weg en Kirsten Wild was succesvol op 
de wielerbaan. De historie speelt een rol, maar ook de 
infrastructuur. Daarnaast vinden de Nederlandse vrou-
wen in de onderlinge strijd met elkaar de motivatie om 
nog beter te worden. 
Wie kopvrouw wil 
zijn of zelfs maar de 
status van beschermd 
renster wil hebben in 
wielerselecties moet 
van goede huize ko-
men. Vanzelfsprekend 
komen alle rensters 
zelf uitgebreid aan 
het woord. Voor 22,50 
euro te bestellen bij 
EDICOLA.NL
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Polderen rond  
Haarlemmermeer

ROUTES

Rust en ruimte in de 
Randstad. Dat klinkt 
tegenstrijdig. Met wat 
puzzelen is een mooi 
rondje-met-een-pontje 
toch zeker mogelijk. 
Op pad langs forten, 
over bruggen en 
waterwegen met een 
bewogen geschiedenis. 
Met een uitstapje naar 
de duinen.

TEKST EN BEELD MERIJN HEIJNE
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Het is zondag 14 juli 1935. De 19-jarige 
Kick Pruijs doet mee aan een lokale wie-
lerwedstrijd. Kick is lid van ASC Olympia 
uit Amsterdam, de oudste wielervereni-
ging van Nederland. Vanaf zijn racefiets 
ziet Kick hoe een Kwikstaart, een spik-
splinternieuwe Fokker 22, probeert op te 
stijgen vanaf Schiphol. Nou ja, opstijgen, 
hij ziet dat het kleine toestel geen hoogte 
krijgt. De Kwikstaart maakt een bocht, 
komt met een vleugel tegen de grond en 
stort achter de Geniedijk neer. Kick be-
denkt zich geen seconde. Hij springt van 
zijn fiets en rent naar het vliegtuig. Met 
gevaar voor eigen leven trekt hij enkele 
passagiers uit het brandende wrak. Ook 
doet hij nog een vergeefse poging om 
de cockpit te openen. Kick kan nog net 
op tijd zelf uit het vliegtuigje springen 
voordat het helemaal in brand staat. Zes 
mensen komen om het leven. Onder hen 
vier bemanningsleden.

We zijn eind juli nog geen tien kilometer 
onderweg als we over de Kick Pruijs-
brug fietsen, sinds het voorjaar van 
2014 een prachtige brug op de plek 
des onheils van deze tragedie. We zijn 
net begonnen aan onze Haarlemmer-
meerroute en staan even stil bij het 
heldhaftige optreden van deze jonge 
wielrenner uit de vorige eeuw. We 
stoppen niet graag onderweg tijdens 
onze routes, hooguit om wat te eten en 
drinken, maar vandaag zullen we wat 
vaker uitklikken dan we gewend zijn. 
De Haarlemmermeerpolder en wijde 
omstreken blijken vol historische en 
waterrijke verrassingen te zitten.

Dan er maar ómheen
Overal zijn er van die gemeenten in 
Nederland, waar je niet of nauwelijks 
soepel dóórheen kunt fietsen. Om er 
maar eens twee uit te pikken, Amersfoort 
en Hilversum hebben hun reputatie niet 
mee op dit vlak. In Noord-Holland is 
Hoofddorp ook zo’n boosdoener. Maar ga 

‘Hier heeft Joop Zoetemelk 
duizenden en duizenden 
kilometers getraind’
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je óm deze plaatsen heen op de racefiets, 
dan wordt het een heel ander verhaal. 
Dat is meer dan de moeite waard. Wat 
een rust en ruimte, zelfs hier in de 
drukke Randstad. Zo fietsen we tussen 
Hoofddorp en de Polderbaan van Schip-
hol al snel over de prachtig geasfalteerde 
fietspaden van het geluid reducerende 
park Buitenschot, dat bezaaid is met 
tientallen verzonken piramides.

Bij Aalsmeer draaien we bij het fort op 
het Liniepad naar rechts, de Aalsmeer-
derdijk op. In de kop van Noord-Holland 
ligt de historische 126 kilometerlange 
Westfriese Omringdijk, een favoriete 
route van menig plaatselijke fietser. 
Hier, grofweg tussen Amsterdam en 
Leiden fietsen we op de Ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder, een ruim zestig 
kilometer lange ringvaart die rondom de 
Haarlemmermeerpolder loopt. In 1839 
werd door duizenden arbeidskrachten 
begonnen met graven, zes jaar later 
waren ze klaar maar waren er nog enkele 
openingen voor de scheepvaart. In 1848 
was de ringdijk voltooid en kon begon-
nen worden met de droogmaking. Vier 
jaar later viel de Haarlemmermeer droog. 
Rechts van ons ligt de historische polder, 
links liggen de prachtige Westeinderplas-
sen. Onze route kronkelt langs het water, 
jachthavens, molens en palingrokerijen.

Eerbetoon Joop Zoetemelk 
Het is een vraag bij menig wielerquiz: 
wanneer werd een Nederlandse man 
voor het laatst wereldkampioen bij 

Eten en drinken 

De kans op een honger- of 

dorstklop achten we klein tijdens 

deze route. Enkele van onze 

lokale favorieten:  

Papa’s Beach House, De Vergulde 

Vos, Vrijstaat Nederzandt en 

Theehuis Cruquius.
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de profrenners? Dat was in 1985, toen 
Joop Zoetemelk – ‘…en hij heeft ’m!...’ 
- de concurrentie net voorbleef in het 
Italiaanse Giavera del Montello. De basis 
voor zijn successen werd gelegd in de 
polders van Rijpwetering. Zoetemelk 
fietste graag de Haarlemmermeer in naar 
de Bollenstreek. Hij vond het er heerlijk 
rustig. Zo is het ook vandaag als we een 
klein stukje over het Joop Zoetemelkpad 
fietsen, een fietspad langs de Ripselaan, 
een saaie, doorgaande weg.

Of dit nu het juiste eerbetoon is voor een 
van de beste Nederlandse sporters aller 
tijden, laten we voor nu maar even in het 
midden. Liever draaien we de Dwars-
weg in langs de maïsvelden en fietsen 
we verder over de mooie Molenweg. We 
fietsen door de polders en proberen ons 
voor te stellen hoe Joop hier duizenden 
en duizenden kilometers getraind moet 
hebben. Ongetwijfeld ook op de wegen, 
waar wij nu overheen fietsen. 

Polderpontje
Een van de nieuwere fietspaden in deze 
omgeving is het Boterhuispolderpad. 
Tot honderdvijftig jaar geleden waren 
er hier nog helemaal geen wegen. De 
boerderijen waren alleen per boot 
bereikbaar. Het huidige fietspad door-
kruist de polder en de erven van twee 
boerenfamilies. Het pad meandert door 
hun percelen, historische kreken en 
de blokverkaveling. Bij de Zijldijk in 
Teylingen pakken we het fietsers- en 
voetgangerspontje, dat ons naar de 
Merenwijk in Leiden brengt.

Vanaf hier kunnen we de Haarlemmer 
Trekvaart volgen, maar vandaag fietsen 
we door naar Noordwijk. Hier fietsen 
we door de duinen over glooiende, 
strak geasfalteerde fietspaden, maar ter 
afwisseling ook over enkele schitteren-
de schelpenpaden; geen probleem voor 
de racefiets. We fietsen de komende 

twaalf kilometer langs de kust en door 
de duinen. Bij Bennebroek draaien we 
naar de links, de Bennebroekerdijk op. 
We fietsen nu weer op de Ringvaart, 
onder meer langs Gemaal De Cruquius 
uit 1849, de grootste stoommachine ter 
wereld. Dit rijksmonument is een van 
de drie gemalen, waarmee de Haar-
lemmermeer tussen 1849 en 1852 werd 
droog gepompt.

Vliegensvlugge beklimming
We zouden vanaf hier zo kunnen terug-
fietsen naar ons startpunt in het Haarlem-
mermeerse Bos, maar dat doen we nog 
niet. We plakken er nog een noordelijke 
lus aan vast van zo’n dertig kilometer. 
Via Schalkwijk, Haarlemmerliede en 

Haarlemmermeerpolder

Start/finish: P Haarlemmermeerse 

Bos, Hoofddorp

Lengte: 109 km

Hoogtemeters: 180 m

Zie FIETSSPORT.NL/

HAARLEMMERMEER
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Spaarnwoude draaien we de ‘strada 
bianca’ van de Inlaagsedijk op. Let op, 
deze dijk is duidelijk minder verfijnd 
dan de schelpenpaden in de duinen, 
maar is via Spaarndam ook eenvoudig 
te vermijden. Via een aantal groene en 
waterrijke paden en wegen zetten we 
koers richting Schiphol en Big Spotters 
Hill. Bij het Rottepolderplein pakken 
we het fietspad, dat parallel loopt aan 

de startbaan. Dit is een geweldige race-
baan met wind in de rug, maar vergeet 
ook niet om je te verwonderen over de 
opstijgende vliegtuigen. Wat zou de jon-
ge Kick Pruijs van het huidige Schiphol 
hebben gevonden?

Alsof de route niet al vol genoeg is, 
pakken we op het laatst ook nog de Big 
Spotters Hill mee, een steile ieniemie-

niebeklimming tot het uitzichtpunt op 
22 meter hoogte in recreatiegebied de 
Groene Weelde. Vanaf de top hebben 
we een fraai uitzicht over de weidse 
Haarlemmermeer, waar we zojuist 
ruim honderd kilometer doorheen zijn 
gefietst. Het is mooi geweest voor van-
daag, binnenkort nog een maar een keer 
naar de Haarlemmermeer. Er is hier nog 
zoveel meer te ontdekken. •

‘Onze route kronkelt langs het water,  
jachthavens, molens en palingrokerijen’
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MATERIAAL

Bike Cleaner 
rukt op

TEKST EN BEELD WILMA VORSELMAN

Precies op de plek waar we elkaar spreken is een 
kleine twee jaar geleden het idee voor de Bike 
Cleaner ontstaan. Bij restaurant Bergzicht in 
Woudenberg, op loopafstand van de MTB-route 
Den Treek. Sindsdien is het razendsnel gegaan 
met de Bike Cleaner. Deze zomer sleepte de 
bedenker, Ralph Manck, op de grootste fietsbeurs 
van Europa de innovatieprijs binnen.

Na een modderige mountainbiketocht 
eind 2020 kneep fervent mountainbiker 
Ralph Manck op de parkeerplaats in de 
remmen en vroeg zich enigszins gefrus-
treerd af waarom er geen afspuitmoge-
lijkheid was. Met een schone fiets naar 
huis, in plaats van dat je thuis nog 
moet beginnen met schoon spuiten en 
poetsen. Wie wil dat nou niet?

“Binnen een paar dagen had ik een 
conceptplan uitgedacht”, blikt Ralph 
terug. “Een paar maanden later plaats-
ten we de eerste afspuitunit in Ede. 
Niet hier bij dit restaurant helaas, want 
we konden geen geschikte plek vinden. 
Wel aan de overkant van de rijksweg, 
bij de parkeerplaats van de MTB-rou-
te Den Treek staat een exemplaar. 
Toevallig liep de landgoedeigenaar van 
Den Treek met hetzelfde idee van een 

afspuitplek rond en ging er dan ook 
graag in mee.”

Ralph ziet vooral voor horecaonderne-
mers een win-winsituatie met een Bike 
Cleaner voor de deur. Als een extra ser-
vice voor de mountainbiker of gravelaar 
die de auto om de hoek parkeert. Daar-
naast is de nieuwste versie van de Bike 
Cleaner voorzien van een lcd-scherm, 
waar de horecagelegenheid allerlei 
info, zoals een speciale aanbieding, kan 
laten zien.

Door de wasstraat
Op zoek naar geschikte locaties was 
het voor Ralph als ervaren mountain-
biker geen straf om de meest populaire 
MTB-routes in Nederland te fietsen. 
Inmiddels anderhalf jaar later kan hij al 
twaalf locaties op de landkaart aanstip-

pen waar vooral mountainbikers gebruik 
maken van zijn dienst. “Terwijl er nog 
zo’n 25 locaties in de voorbereidende fase 
zitten”, voegt Ralph er tevreden aan toe. 

Ook campings en vakantieparken tonen 
belangstelling voor de Bike Cleaner als 
extra service voor hun gasten. Centre 
Parcs heeft er al vier aangekocht en 
zelfs een autowasstraat staat in het 
klantenbestand, omdat bij hem regel-

‘Wie weet dat je 
ze volgend jaar 
tegenkomt in de 
Alpenlanden’
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matig mountainbikers de hoge-druk-
spuit lenen. “Zulke apparaten moet je 
natuurlijk niet gebruiken voor je moun-
tainbike, want daar kan het frame en 
de onderdelen slecht tegen. We hebben 
even moeten zoeken naar de juiste hoge 
druk, niet te veel, niet te weinig. We 
kwamen uit op een druk tussen de 8 en 
10 bar via een slim magneet spuitven-
tiel, zodat je je fiets niet beschadigd.” 

In de prijzen
Wie weet dat je de Bike Cleaner volgend 
jaar zomer zelfs tegenkomt in één van de 
Alpenlanden. In juli kende de vakjury van 
de grootste fietsbeurs in Europa, Eurobi-
ke, de Innovatieprijs aan hem toe in de 
categorie Infrastructuur. Een goede prak-
tische oplossing met een groot potentieel 
voor een breed probleem, aldus de jury. 
Plotsklaps stond en staat Bike Cleaner 

vol in de internationale spotlights. “We 
hebben op deze beurs in korte tijd veel 
nuttige contacten gelegd over de grens. In 
andere landen kennen ze meestal schoon-
maakstations van wel 30.000 euro en 
ze zijn dan ook aangenaam verrast door 
onze veel goedkopere variant.”

De zelfstandig ondernemer, die ook nog 
een camperbedrijf runt, wil echter niet 
te hard van stapel lopen. “Het moet wel 
leuk blijven. Momenteel ben ik druk 
bezig met het opstarten van een Bike 
Cleaner-productielijn, zodat we enige 
voorraad opbouwen. Mijn doel is om 
binnen vijf jaar vijftig locaties in ons 
land te hebben. Op de site van MTB-rou-
tes.nl zijn de Bike Cleaner-locaties ook te 
vinden én we hebben Cube als partner 
aan ons kunnen binden. Geweldig toch, 
zo’n grote naam in de fietswereld.” •

Kijk voor alle locaties waar de 

Bike Cleaner te vinden is op 

BIKE-CLEANER.NL
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The all-new Topstone Carbon

featuring Kingpin suspension

SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

GARMIN  Superslim achterlicht
De vernieuwde Varia RCT715 van Garmin 
heeft een ingebouwde camera die haar-
scherp de omgeving voor je vastlegt. Als 
er een incident wordt gedetecteerd, slaat 
het de videobeelden van voor, tijdens en 
na het incident automatisch op. Daar-
naast waarschuwt het je voor voertuigen 
die van achteren naderen, tot op een 
afstand van 140 meter. Het achterlicht 
kan tot op een kilometer afstand worden 
gezien, waardoor het voor andere wegge-
bruikers gemakkelijker kan zijn om je te 
zien, voordat de radar het voertuig ziet. 
GARMIN.COM

LIZARDSKINS  Pimp je bike
Jouw mountainbike voorzien van een snelle 
upgrade doe je bijvoorbeeld met nieuwe 
handvatten. Niet alleen voelt je bike weer als 
nieuw, met een toffe kleur geef je je bike ook 
direct een andere look. De Strata-grips van 
Lizard Skins zet je met een inbusbout vast 
en zijn gemaakt voor het ruige werk. Het 
profiel biedt een stevige grip en aangename 
demping, de naar buiten toenemende grip-
diameter zorgt ervoor dat je niet wegglijdt. 
De grips wegen 118 gram en zijn verkrijgbaar 
in zes frisse kleuren. LIZARDSKINS.COM

SHIMANO  De ultieme upgrade
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Shimano 105-groepset 
krijgt deze nu de ultieme upgrade: een overstap naar Di2, elektronisch 
schakelen.
Na de introductie van Di2 in 2009 biedt deze nieuwste versie functionele 
verbeteringen, waaronder een draadloze cockpit en de overstap naar 
twaalf versnellingen. Door de overstap naar een 12-speed cassette heeft 
de Shimano 105 R7100-serie nu altijd de juiste versnelling voor je. Dat is 
gelukt dankzij de geoptimaliseerde versnellingscombinaties met 11-34 en 
11-36 cassette-opties plus de 50-34 en 52-36 cranks. Dat geeft je lichtere 
versnellingen en kleinere stappen tussen de versnellingen, zodat je altijd 
de juiste cadans kunt vinden. Ook je huidige 11-speed wielen kun je met de 
nieuwe Shimano 105 Di2 aandrijflijn gebruiken. BIKE.SHIMANO.COM

€1869,-

€399,99

€31,99
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EVENT

The Ride  
“Ga er voor!”

TEKST CARLO VAN NISTELROOY

BEELD EPPO KARSIJNS / DIANA VAN DE MERWE

The Ride. De ultieme fietservaring voor 
toerfietsers. Acht etappes lang focussen op 
wat je het liefst doet. Jij fietst elke dag een 
prachtige toertocht met volledige begeleiding 
en wordt compleet verzorgd. Eten, drinken, 
slapen: alles is geregeld. We kijken terug op 
The Ride 2022 met NTFU-leden Diana van de 
Merwe en Erwin Florie en blikken ook vooruit 
naar The Ride 2023. 

“Gewoon doen!”, zegt Diana van 
de Merwe, lid van toerclub TCA uit 
Hendrik-Ido-Ambacht. Zij reed de The 
Ride-editie Ventoux-Cauberg in juni 
van dit jaar. “Het is een superavontuur. 
Ik heb echt afgezien, maar vooral ook 
genoten van de omgeving, de mensen 
en de service die je als fietser krijgt de 
hele week.”

Voor Diana was het de eerste keer The 
Ride. Erwin Florie, wielertrainer en lid 
van WTC Berghem is een veteraan. Hij 
reed alle edities van The Ride. “Ik voel 
me echt thuis bij The Ride. Het is een 
week die ik niet meer kan missen. De 
honderd vrijwilligers zorgen dat het 
je aan niets ontbreekt. Lekker eten uit 
eigen keuken, medische verzorging, 

motorbegeleiding, mecaniciens van het 
Shimano Service Center, uitgebreide 
verzorgingsposten, mooie foto’s en 
filmpjes… aan alles is gedacht. Ook de 
begeleiding vooraf naar is heel fijn. 
Er zijn online informatieavonden en 
bijeenkomsten.” Als wielertrainer en 
ambassadeur organiseert Erwin ook 
trainingsritten in de aanloop naar het 
evenement. “Fijn te zien hoe mensen 
beter worden, elkaar leren kennen en 
uiteindelijk vol trots finishen op het 
finish-feest in Valkenburg.”

Eigen tempo
Ook Diana - die zichzelf omschrijft 
als een avonturier-fietser die steeds 
nieuwe doelen stelt - was supertrots na 
het succesvol uitrijden van The Ride. 
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“Ik had eigenlijk nog nooit een berg 
beklommen, dus kon gelijk heel veel 
bergen afvinken,” glimlacht ze. “Je mag 
een tocht als The Ride natuurlijk niet 
onderschatten. Ik fietste in het begin veel 
alleen en was niet de snelste. Maar ik 
heb dan wel meer kunnen genieten van 
de schitterende omgeving en de meeste 
etappes in mijn eigen tempo gedaan. Als 
wielertrainer zegt Erwin daarover. “Veel 
fietsers onderschatten zichzelf. Met een 
goede basisconditie en wilskracht is het 
voor de meeste toerfietsers gewoon te 
halen. Het gaat niet om snelheid, maar 
om uithoudingsvermogen. Zie het als 
acht dagen lang een toertocht rijden.” De 
ervaring leert dat de gemiddelde rijder 
3.500 kilometer traint in de aanloop naar 
The Ride. Als je als fietser ‘getectyleerd’ 
bent, en dus liefst de nodige fietservaring 
meebrengt, is dat een groot voordeel. 

The Ride verzorgt een gratis algemeen 
trainingsschema en organiseert ook 
trainingsritten via ride leaders, maar 
via de eigen Facebook-pagina nodigen 
deelnemers elkaar ook uit om samen te 
trainen. “De meeste mensen schrijven 
zich als solo-rijder in”, weet Florie. 
“Maar er ontstaat echt een band tussen 
rijders met een gezamenlijk doel. Je hoeft 
dan ook zeker niet alleen te fietsen. Er 
zijn altijd wel mensen van jouw niveau 
in het peloton. Als je een dikke week met 
elkaar fietst en leeft, én dezelfde passie 
deelt, ontstaan er fietsvriendschappen 
voor het leven.” Ook Diana roemt de 
sfeer in de groep. “Je bent toch samen 
onderweg naar Nederland, naar je thuis. 
Dat is ook speciaal. De vrijwilligers, het 
organisatieteam en de rijders helpen 
elkaar en het is echt gezellig onderweg.”

Naast het fietsen is er ook de verzorging 
en worden de nachten doorgebracht 
op campings of hotels. Hoe beviel de 
NTFU-leden Diana en Erwin dat? “Ik 
was samen met mijn man, die begelei-

der was, en wij hebben zelf ons tentje 
meegenomen. Dat is ons heel goed be-
vallen. Het weer was ook top, dat helpt 
natuurlijk”, aldus Diana. Erwin sliep 
in de Camping-plus-tent “Dat is net iets 
meer luxe. De grote privétent wordt voor 
je opgezet en je hebt een echt air-bed en 
dat slaapt heerlijk!” 
 
Ga ervoor! 
Erwin heeft als tip: “Als je een event als 
The Ride wilt doen, informeer je vooraf 
goed. Er zijn informatieavonden die je 
gratis online kunt volgen en praat ook 
eens met deelnemers. Het mooie van The 
Ride vind ik dat er een echte opbouw in 
zit. Veel evenementen zeggen ‘we zien 
je aan de start’, maar bij The Ride krijg 
je veel meer betrokkenheid. Uitleg per 
mail, handleidingen en webinars over 
voeding door een sportdiëtiste, training, 
de etappes en materiaal door Shimano 

Gratis webinars

In 2023 is The Ride van 4 

t/m 11 juni. NTFU en The 

Ride organiseren samen 

in het najaar een aantal 

gratis webinars waar je in 

een uurtje wordt gepraat 

en vragen kunt stellen. Als 

NTFU-lid krijg je bovendien 

een aantal extra’s. Check  

FIETSSPORT.NL/THERIDE
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Service Center’s Kenny van Hummel, een 
gratis proefpakket met sportvoeding. Het 
hoort allemaal bij je deelnamepakket. 
Je wordt simpelweg overall een betere 
fietser door met The Ride mee te doen.” 
Diana vult hem aan: “Mijn tip is goed 
trainen en er helemaal voor gaan. Je 
weet immers nooit hoe het volgend jaar 
is en als je lekker aan het fietsen bent en 
gezond bent, wacht dan niet te lang! Het 
is een unieke ervaring.”

Heel Europa trekt aan je voorbij
The Ride, powered by Shimano Service 
Center, bracht de rijders in 2022 van 
de machtige Ventoux via de Alpen 
(Alpe d’Huez, Col du Glandon) naar 
de Vogezen (Ballon d’Alsace) en via 
Noord-Frankrijk naar de Waalse Ar-
dennen om te finishen bij het Shimano 
Experience Center in Valkenburg. De 
routes zijn gedetailleerd voorbereid door 

routemeester Gijs Bruinsma en deelne-
mers gaven de 2022-editie voor de routes 
een 8,8! Overall kreeg The Ride van de 
deelnemers een 8,4 als waardering. 
Supercijfers dus.

In 2023 gaat het geheel vernieuwde 
The Ride-parcours van de Stelvio in de 
Dolomieten, via de Oostenrijkse Alpen 
(Ötztal) en een stukje Zwitsersland 

naar het Zwarte Woud in Duitsland. 
Daarna trekt de karavaan Frankrijk in 
om de Vogezen te bezoeken en ‘Ballons’ 
te beklimmen, dan gaat het vervolgens 
via Noord-Frankrijk naar Saarland in 
Duitsland. Via Luxemburg, de Waalse 
Ardennen is het laatste stuk vertrouwd 
naar Valkenburg. The Ride bestaat elk 
jaar uit in totaal 1350 kilometer met zo’n 
17.000 hoogtemeters. •

‘Met een goede basisconditie  
en wilskracht is het voor  

de meeste fietsers te halen’
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Sinds het begin van de jaren tachtig is er maar één 
ding dat ons bezighoudt: zorgen dat jij maximaal 
plezier beleeft op je fiets. Daarom koppelen wij  
hoogwaardige fietsverzorgingsproducten aan 
slimme oplossingen. Dat is verrassend eenvoudig!
Je vindt de fietsverzorgingsproducten van CyclOn  

in nagenoeg alle fietsspeciaalzaken in Nederland.  
Duizenden mechaniekers vertrouwen namelijk elke dag 
op de premium kwaliteit bij reparaties en onderhoud. 
De fietsverzorgingsproducten van CyclOn worden 
bovendien het meest aangeraden door vakspecialisten 
zodat jij zelf jouw fiets in topconditie kunt houden.  

WWW.CYCLON.NL

KEEP 
YOUR BIKE 
SMILING.
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Eerlijk is eerlijk: de Ketelbrug blinkt 
niet uit in schoonheid. Dat wil niet 
zeggen dat je het stalen gevaarte – 
800 meter lang, 13 meter hoog – links 
moet laten liggen. Integendeel. Als 

de wind vol op kop staat, dan kan de 
kleurloze overbrugging de beentjes nog 
behoorlijk pijn doen. Daarnaast ben 
je bovenop de brug omgeven door een 
indrukwekkende plas water (IJsselmeer 
en Ketelmeer). Uitblazen doe je bij 
het rode Ketelhuisje aan de voet van 
de brug. Dit bakstenen gebouwtje is 
een monument ter nagedachtenis aan 
de inpoldering van de onstuimige 
Zuiderzee. De aluminium rookpluim uit 
de schoorsteen fungeert als windvaan 
en het scheepje op de pluim vaart op de 
voormalige waterhoogte. •

Ketelbrug
Echt bekend is de Ketelbrug niet. Toch is de verbin-
ding tussen Oostelijk Flevoland en de Noordoost-
polder de moeite waard; het uitzicht op de 
glinsterende golven van het Ketelmeer is prachtig.

TEKST ARD KRIKKE    BEELD BRAM DE VRIND

Weet jij ook een leuke spot?

Mail deze dan naar  

redactie@fietssport.nl 

en wie weet komt-ie in de app.

SPOT
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Voor wie de geschiedenis van Fausto 
Bike & Coffee niet kent, een kleine 
terugblik. Fietsend door Italië zochten 
eigenaren Jean Luc en Els naar een 
leuke plek voor een goede kop koffie. In 
een leuk dorp passeerden ze een café 
met fraai terras, maar het was helemaal 
leeg. Jean Luc: “Binnen was er een grote 
ruimte en daar zat bijna het hele dorp 
te eten. Het café serveerde maaltijden 
uit voor de dorpelingen. Toen is bij ons 
het idee ontstaan om in Nederland iets 
vergelijkbaars te gaan doen. Goede 
koffie schenken, lekkere maaltijden 
serveren en een mooie ontmoetingsplek 
creëren voor fietsers en de mensen uit 
Schoonhoven. En zo zijn we in 2016 

begonnen met Fausto in het centrum 
van Schoonhoven.”

De dame van Fausto Coppi
Toen in 2019 de vraag kwam om de plek 
te pachten aan de Lekdijk Oost waar 
ze tegelijkertijd de jachthaven en de 
stadscamping konden beheren, hebben 
Jean Luc en Els ja gezegd. Jean Luc: “In 
eerste instantie hebben we Fausto in de 
binnenstad aangehouden en werd de 
nieuwe locatie een dependance: Fausto 
& Dame. Dame als verwijzing naar het 
levensverhaal van Fausto Coppi. Bij al 
zijn koersen was de Dame Bianca ,de 
witte dame, aanwezig, zijn maîtresse. 
Later is Coppi gescheiden van zijn 

In de binnenstad van zilverstad Schoonhoven 
was Fausto Bike & Coffee bij veel fietsers een 
begrip. Fietsers wisten het fietscafé prima te 
vinden. Op regenachtige dagen was het kleine 
karakteristieke pand al snel te klein en was het 
er al heel gezellig. Inmiddels is Fausto gevestigd 
aan de Lekdijk Oost op de stadscamping net 
buiten Schoonhoven. Tijd voor een hernieuwde 
kennismaking.

TEKST GERRIT VERMEULEN

BEELD MICHIEL MAAS

Fausto  
Bike & Coffee

FIETSSPOT
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vrouw - hoop gedoe in Italië - en is hij 
met zijn Dame Bianca naar Mexico ver-
trokken, waar hij uiteindelijk overleed 
aan malaria.”

Corona zorgt voor ommezwaai
In 2020 kregen we allemaal te maken 
met corona. Lockdowns, anderhalve-
meterbeleid…. In een kleine zaak als 
het oude Fausto was voldoende mensen 
ontvangen niet meer mogelijk. Met pijn 
in het hart sloten Jean Luc en Els de 
zaak aan de Voorhaven in het hart van 
Schoonhoven. Jean Luc: “De nieuwe 

plek bij de camping biedt ons veel 
meer mogelijkheden. We lagen op een 
kruispunt van fietsroutes uit Rotterdam, 
Gouda en voor mensen die vanaf de 
pont naar Gouda fietsten. We misten de 
mensen uit Utrecht. We merken dat die 
groep ons nu ook weet te vinden. Daar-
naast hebben we hier veel meer ruimte 
en kunnen we op ons ruime terras grote 
groepen ontvangen.”

Eerlijke koffie
Het moet gezegd: de locatie aan de 
boorden van de Lek, met de gezellige 

‘We zijn voor alle fietsers een 
echte ontmoetingsplek’
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drukte van de camping, is een prachtige 
plek om als fietser even te genieten 
van een goede kop koffie. Eigen koffie, 
gebrand in de eigen branderij van de 
Koffiemannen. Barista Merijn Korevaar 
zorgt voor de lekkere en ‘eerlijke’ koffie. 
Fausto koopt de koffiebonen in bij This 
Side Up. Zij zorgen voor een eerlijke 
prijs voor de boeren die de bonen 
verbouwen. Tot 2016 fietste Merijn bij 
het Rabobank Development Team en 
koerste hij samen met o.a. Cees Bol en 
Sam Oomen. Net als Jean Luc spreekt 

Merijn de taal van de fietsers. Vanuit 
die kennis kunnen ze fietsers met pech 
vaak ook helpen. Jean Luc leende zelfs 
ooit een wiel uit aan iemand die met de 
tocht van zijn leven bezig was! Jean Luc: 
“We zijn echt een ontmoetingsplek voor 
alle fietsers. Op de camping hebben we 
ook een speciale plek voor bike packers. 
Daar staan trekkerstentjes en hebben 
we een vuurplaats. We hebben genoeg 
plannen voor de toekomst en blijven 
altijd op zoek naar nieuwe dingen die 
interessant zijn voor Fausto.” •

Fausto Bike & Coffee

Lekdijk Oost 3

2871 AD Schoonhoven

FAUSTO.TODAY

Meer fietsspots ontdekken?

Download onze app

FIETSSPORT.NL/APP
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COLUMN

Nuances
Hoe langer ik nadenk, hoe meer crashes 
ik me kan herinneren in de afgelopen 
32 jaar op de mountainbike. Maar 
recent was het toch wel een beetje veel 
van het goede. Op een notabene door 
mezelf gebouwde drop in Beringen 
ging ik onderuit. Niet spectaculair, 
maar de helling is daar zo steil dat ik 
tien meter naar beneden gleed over 
grasbetonblokken. Het laat zich raden dat 
mijn bil en heup aardig onthuid waren en 
ik nachten lang aan het bed geplakt lag. 

Niet lang daarna. Mijn voorwiel glijdt weg 
op een snelle flowy singletrack op de route 
Schaarsbergen. Geen probleem als er recht 

voor me geen dikke berk had gestaan. Ik gooide 
me naar links om de boom te ontwijken, maar 
raakte hem toch nog knalhard met mijn schouder. 
Door het smijtwerk reed ik een paar meter op mijn 
voorwiel, maar gelukkig kon ik het achterwiel nog 
naar beneden krijgen. Ik dacht toch werkelijk dat 
ik mijn schouder ofzo gebroken had, maar het 
bleek alleen gekneusd. Ik kon niet meer op mijn 
rechterzij slapen, maar ik lag in ieder geval niet 
aan mijn bed geplakt. 

En een dikke maand geleden was het weer raak. 
Op het World Cup downhill parcours in Val di Sole 
dacht ik Teo’s Dog wel te kunnen rijden met mijn XC 
bike zonder dropper. Niet dus. Verkeerd gedacht. 
Helemaal op het eind kon ik mijn achterwiel niet 
meer op de rotsen houden, ondanks dat later op de 

video te zien was dat ik op mijn achterwiel zat. Een 
OTB was onvermijdelijk. Door goed te mikken, lukte 
het me om een puntje van mijn heupbot te breken 
op een puntige rots en lek te raken. Het bloed gutste 
er even uit. Half dagje Italiaans ziekenhuis, maar ge-
lukkig ging het herstel voorspoedig. Twee weken op 
de rug slapen en na drieënhalve  week zat ik alweer 
op de bike. 

Maar met die reeks van valpartijen heeft het me 
toch even iets langer gekost om de onvermijdelijke 
terughoudendheid kwijt te raken. Bij elk litteken 
lijkt het wel iets langer te duren. Misschien zit dat 
evolutionair wel ingebakken. Je herstelt minder snel 
en volledig, dus je moet ook minder risico’s lopen. 
Gelukkig heb ik op vakantie hier in Noorwegen 
alweer de nodige capriolen uitgehaald op de bike-
parken van Trysil en Hafjell. Maar heel misschien 
onbewust toch wel minder dan voorheen. •

'Bij elk litteken lijkt het herstel 
wel iets langer te duren'
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Fysiek gezien is sprinten het leveren van 
veel vermogen in korte tijd. Vermogen is 
kracht maal snelheid. Dus hierbij heb je 
kracht nodig, maar ook de coördinatie 
om deze kracht goed over te brengen op 
de pedalen bij een hoge omwentelings-
snelheid. Juist de krachtige snelle type 
II spiervezels hebben een voorkeur voor 
een hoge contractiesnelheid. Daarom 
loont het om krachttraining te doen, die 
je heus niet alleen hoeft te doen in de 
sportschool. Deze krachttraining kan je 
juist ook doen op de fiets door bijvoor-
beeld 1 minuut met  60 omwentelingen 
een lang viaduct op te fietsen. Om de 
coördinatie te trainen heeft het juist ook 
zin om intervallen te doen op hele hoge 
omwentelingen, bijvoorbeeld tussen 
de 110 en 120 omwentelingen. Hierbij 
probeer je zittend kaarsrecht in het zadel 
te blijven zitten, terwijl alleen de benen 
de beweging maken.

Stapje voor stapje
Hoewel je zittend misschien wel aero-
dynamischer op de fiets zit, blijkt uit 
onderzoek dat een staande sprinter 8% 
tot 12% meer vermogen kan leveren. De 
extra kracht die vrijkomt bij het staand 
sprinten komt vanuit het bovenlichaam 
dat getransfereerd wordt over het heup-
gewricht. Dit geeft aan dat voor sprinten 
het bovenlichaam ook goed getraind 
moet zijn. De snelheid moet daarom wel 
heel hoog liggen, wil zittend sprin-
ten sneller zijn. Dit is bijvoorbeeld bij 
baansprinters wel het geval, hoewel daar 
ook de omwentelingen zo hoog liggen 
dat dat staand niet vol te houden is. In 
ieder geval heb je om staand te kunnen 
sprinten, waarbij je ook nog eens zwaar-
der schakelt, voldoende controle over de 
fiets nodig. De enige manier om dat te 
krijgen is dat stapje voor stapje binnen 
een veilige omgeving te oefenen. Denk 

vooral niet dat je zonder deze oefening 
met je fietsmaten een sprint aan moet 
gaan alsof je op de finish op de Champs-
Élysées afstevent.

Explosieve aanzet
Tot slot is misschien tactiek nog het al-
lerbelangrijkst. In de eerste plaats moet 
je weten waar jouw kwaliteiten liggen, 
maar ook die van je tegenstanders. De 
een is wat minder explosief en heeft 
daarom baat bij een hogere aanvangs-
snelheid. Als je zorgt dat de snelheid op 
200 meter voor de streep al heel hoog 

‘Met alleen hard 
trappen ga je het 
niet winnen’

Hoe word jij
watervlug?
Sprinten is niet alleen voorbehouden aan de 
profs in de Tour de France. Ook de recreatieve 
wielrenner legt graag zijn fietsvrienden erop in 
een tussensprint bij het volgende plaatsnaam-
bordje. Hoe zorg je ervoor dat jij de volgende keer 
als eerste aantikt?

TEKST JIM VAN DEN BERG    BEELD COR VOS

TRAINING
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ligt, dan heeft de ander minder aan 
een explosieve aanzet. Als je juist wel 
explosief bent, dan kan je beter zo lang 
mogelijk wachten en de snelheid zo veel 
mogelijk laten terugzakken. Daarnaast 
is de vaak wat explosievere sprinter na 
8 tot 10 seconden uitgeput, maar kan 
de minder explosieve sprinter juist een 
wat langere sprint goed aan. Hoe lang 
de sprint wordt is ook weer afhankelijk 
van de windrichting of dat de sprint 
misschien heuvelop loopt. Hierbij is het 
ook weer essentieel het goede verzet te 
kiezen. Sprint sowieso altijd op het bui-
tenblad, omdat de ketting dan strakker 
en rechter ligt. Vaak wordt de sprint be-
gonnen op een te zwaar verzet, maar het 
is ook niet de bedoeling tijdens de sprint 
meer dan drie keer te hoeven schakelen. 
Bedenk ook dat het natuurlijk zeker bij 
een hoge snelheid fijn is om niet vanaf 
de kop de sprint te hoeven aangaan. 

Maar iedere positie verder naar achter 
is al gauw anderhalve meter die je in de 
sprint extra moet overbruggen. 

Ken je lichaam
Sprinten is een complex samenspel van 
fysieke capaciteiten, controle over de 
fiets, de juiste tactiek en aerodynamica. 
Met alleen hard trappen ga je het dus 
niet winnen. Maar wanneer je weet waar 
jouw fysieke capaciteiten liggen, kun je 
wel je tactiek daarop aanpassen.

Beter sprinten is dus vooral een kwestie 
van het doen en dus trainen. Iedereen 
kan beter worden in sprinten, maar niet 
iedereen wordt een sprinter. Helaas heb 
je om echt een sprinter te zijn een flinke 
portie aangeboren type II spiervezels 
nodig. Als je ze hebt, moet je ze alsnog 
trainen, maar de mate waarin ze er zijn 
hangt helaas toch echt van je ouders af. •

Join de app!

Wil je jezelf verbeteren, maar 

niet vastzitten aan te strakke 

trainingsschema’s? Download de 

trainingsapp JOIN! Voor NTFU- 

en Fietssport PLUS-leden is deze 

beschikbaar met een korting van 

maar liefst 50%. Ga naar

FIETSSPORT.NL/JOIN
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Biesboschtocht

TOERTOCHT

BEELD MERIJN HEIJNE 

In juni stond de Evelo Biesboschtocht in handen van 
Toerwielerclub Zevenbergen weer op de agenda. Je fietst dwars 
door de Brabantse en Zuid-Hollandse Biesbosch, inclusief een 
pontoversteek en langs nostalgische dorpen als Werkendam, 
Hank, Geertruidenberg en Drimmelen.

Ook een toertocht fietsen? Ga naar onze altijd up-to-date 
kalender FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN
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WAT  V O O R  G R AV E L T Y P E  B E N  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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SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

ERE  Voor asfalt en offroad
De Omnia CLR45 zijn de nieuwste carbon 
aerowielen van Ere. Ere had zich als 
doel gesteld het gewicht onder de 1600 
gram te brengen in combinatie met 
dezelfde prijs als zijn voorganger. Het 
resultaat is een gestroomlijnde wielset 
van 1560 gram, met 45mm hoge velgen, 
voorzien van de in eigen huis ontwik-
kelde IONA-naven met 12 mm steekas, 
SKF-lagers en Sapim Leader-spaken. 
Met een interne velgmaat van 21mm kun 
je alle moderne racebanden monteren. 
Voor snelle asfaltritten tot een offroad 
avontuur met banden tot 34mm.  De Om-
nia’s wielen zijn geschikt voor tubeless 
rijden en worden alvast met tubeless 
velglint geleverd, evenals reservespa-
ken en nippels. Je hebt de keuze uit de 
afgebeelde zwartwit-versie of helemaal 
zwart. ERERESEARCH.COM

CUBE  Het kan nog lichter
Op zoek naar een rasechte racer die extreem licht en aerodynamisch is, 
maar toch comfortabel genoeg om lange dagen in het zadel door te bren-
gen, komt het Duitse Cube met een nieuw frame voor de Litening-serie. De 
profs mochten er al een tijdje aan proeven en er werd zelfs mee gewonnen: 
Jan Hirt won er de koninginnenrit in de Giro mee dit jaar. De frameset van 
de Litening AIR C:68X weegt met 799 gram ongeveer 271 gram minder dan 
zijn aero-broer (maat 56). De Air zal worden uitgerust met het bekende ICR 
Aero Cockpit System en geïntegreerde kabelgeleiding. Je kunt er banden 
van maximaal 30 mm breed in kwijt. De Litening komt in drie modellen 
met elk zijn eigen kleurstelling, zie voor de prijzen CUBE.EU/AIR

SPECIALIZED  Als gegoten
Wil je het beste van het beste en kijk je niet op een ‘paar’ centen? Dan is 
de nieuwe S-Works Torch misschien iets voor jou. Deze snelle Specialized 
schoen is uitgerust met supersoepel bovenwerk, twee aluminium Boa-slui-
tingen en een stevige asymmetrische hielcup. Onder de motorkap bevindt 
zich een zachte tong, stijve carbon zool – die 4mm breder is dan die van 
de SW 7, het vorige topmodel –, een ruime Toe Box voor je tenen. Dit alles 
moet er voor zorgen dat de Torch als gegoten zit waardoor jij maximaal 
van het fietsen kunt genieten. Verkrijgbaar in zwart, wit en legergroen. 
SPECIALIZED.COM

€440,-

€999,-
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UIT HET VELD

Korte lontjes
in het bos

TEKST THOMAS BRAUN BEELD ROBIN BRITSTRA

Bart Brentjens is misschien wel de beste 
mountainbiker die ons land ooit heeft gekend, 
Wanda Catsman is professioneel wandeltrainer 
en Dewi Bergman, voorzitter van TREC-club 
Nederland, rijdt met haar paarden het liefst 
in de vrije natuur. Ze hebben één gezamenlijk 
‘jachtterrein’: het bos. Maar ze zijn niet alleen en 
misverstanden of ruzies zijn geen uitzondering 
meer. Moet er betere regelgeving komen of 
is alles opgelost als iedereen zich aan de 
Buitencode van de NTFU houdt?

Eerst maar even de persoonlijke confron-
taties. Wat is het ergste dat het drietal, 
dat zich heeft verzameld in boscafé De 
Zweef in Malden, in het bos heeft meege-
maakt? Amazone Dewi Bergman neemt 
als eerste het woord. “Eigenlijk maak 
ik niet veel ellende mee. Maar een keer 
nam ik een verkeerde afslag en kwam op 
een pad terecht dat geen ruiterpad bleek 
te zijn. Twee oude mannetjes begonnen 
direct te schreeuwen en te schelden. Ik 
heb niks teruggezegd, maar vond het 
best heel erg.”

Wandelcoach Wanda Catsman had het 
ooit aan de stok met een mountainbiker, 
die vond dat ze niet genoeg aan de kant 
ging. “Ik wilde voor hem opzij gaan, maar 
de berm was een blubberzooi dus ik ging 

voorzichtig aan de kant. Dat vond hij 
kennelijk niet genoeg, want ik kreeg zijn 
stuur vol in mijn zij. Ik zei nog: ‘Was dat 
nou echt nodig?’ Hij riep: ‘Dan moet je 
aan de kant gaan, idioot!” Mountainbiker 
Bart Brentjens: ‘Zelf heb ik nooit iets ergs 
meegemaakt. Maar ik ben naamdrager 
van de Bart Brentjens Challenge en een 
groepje deelnemers reed langs een groep-
je wandelaars. Een wandelaar was er niet 
van gediend dat zij hard langsfietsten en 
sloeg iemand met zijn paraplu van zijn 
fiets af. Het werd nog een bosgevecht ook. 
Heel heftig.”

Gebrek aan informatie
Kortom, het is oorlog in het bos met al 
die ruiters, mountainbikers en wande-
laars? Nee, dat vindt het drietal sterk 
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‘Ze zien een mountainbikepad en 
denken: wat een leuke wandelroute!’

overdreven. Dewi: “Ik hoor om mij heen 
wel dat ruiters tegen dingen aanlopen. 
Ze schrikken van mountainbikers die 
onverwachts opduiken. Paarden zijn 
vluchtdieren, dus als die schrikken kan 
dat tot gevaarlijke situaties leiden. Van 
wandelaars hebben ruiters minder last, 
omdat die geen hoge snelheid maken.”

Maar paarden hebben toch hun eigen, 
omgeploegde ruiterpaadjes en daar 
maakt toch verder niemand gebruik van? 
Dewi: “Hier ligt nu juist het probleem. 
Omdat we onze eigen paden hebben, 
verwachten we niet dat iemand anders er 
gebruik van maakt, want voor wande-
laars en mountainbikers is ons pad verre 
van comfortabel. Maar als dat nergens 
staat aangegeven, kan er zomaar een 
mountainbiker van rechts komen. Eigen-
lijk zou iedereen die gebruik maakt van 
het bos zich moeten verdiepen in het bos 
om er achter te komen: voor wie is welk 
pad en waar kruist wat? Maar vaak staat 
het ook niet goed aangegeven.”

Bart knikt: “Ik denk dat er een hoop ver-
beterd is nu wij als mountainbikers onze 
eigen routes hebben, de single-tracks. 
We gaan dus niet meer kriskras door 
het bosgebied, anders krijg je een 
bekeuring. En we hoeven ook niet meer, 
want die routes zijn prachtig. Hierdoor 
is er ook veel minder gedoe, want wij 
weten precies waar we moeten rijden 
en dat anderen daar geen gebruik van 
mogen maken. Maar onze tracks zijn 
vanuit onze rijroute aangegeven. Als een 
wandelaar per ongeluk zo’n pad ingaat, 
in tegenovergestelde richting, dan ziet-ie 

niet altijd dat het pad voor ons is. Ik 
vind dat er wel wat meer aanduidingen 
mogen zijn. Een groot bord bij de par-
keerplaatsen, zodat mensen weten waar 
ze aan toe zijn.”

Wanda sluit zich hierbij aan. “Ik probeer 
me wel altijd goed voor te bereiden, met 
name als ik met een groep loop. Op het 
moment dat je weet dat je een pad voor 
mountainbikers of ruiters gaat kruisen, 
houd je daar rekening mee. Niemand 
denkt: laat ik nu eens lekker de moun-
tainbikers gaan lastig vallen of paarden 
laten schrikken. Het is vaak onwetend-
heid. Mensen zien een mountainbikepad 
en denken: wat een leuke wandelroute! 
Toch herken je ze vaak wel, de moun-
tainbikeroutes. Omdat het zo uitgesleten 
is.” Bart: “Maar jij weet dat, omdat jij 
vaak in het bos bent; niet iedereen komt 
elke week in het bos. Echt, een simpele 
oplossing zou zijn: de bewegwijzering 
aan de voorkant, met aan de achterkant: 
Pas op: MTB- route. Verboden voor 
wandelaars.”

Korte lontjes
Dan richten we de blik op mountain-
bikers. Net als wielrenners hebben ze 
een negatief imago. Als ze wandelaars 
tegenkomen zouden ze in de remmen 
moeten knijpen, maar dat gebeurt vaak 
niet. Bart, schuldbewust: “Toen ik 
vroeger echt intensief trainde, wilde ik 
me ook nooit inhouden. Dat voelt niet 
lekker, want je zit in een training. Ik 
zie nu ook nog steeds kleine groepen 
voluit rijden en alles wat ze in de weg 
staat, daar ergeren ze zich aan. Maar 

ik gedraag me netjes. Als ik nu een 
wandelaar op een singletrack zie, denk 
ik: hij zal het wel niet weten.” Wanda: 
“Maar je stopt niet om te zeggen: ‘Hé, 
het is niet handig wat je doet.” Bart: 
“Dan moet ik afstappen en dan komen 
er ook nog mensen achter me… Moet 
ik dan als politieagent wijs gaan doen? 
Ik denk dat die wandelaar snel genoeg 
door heeft dat hij verkeerd zit als ik hem 
tegemoet rijd.” Wanda: “Of de wande-
laar denkt: daar heb je weer zo’n aso die 
overal denkt te kunnen fietsen. En dat 
voorkom je als er meer duidelijkheid 
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komt door middel van bordjes aan de 
ingang en in het bos.”

Bart Brentjens laat weten dat hij zich 
vooral stoort aan het storen. Hij vindt 
dat mensen zich veel te druk maken, een 
te kort lontje hebben. “Mensen zouden 
verdraagzamer moeten zijn. Als ik iemand 
heel boos zie worden denk ik: er zit veel 
meer achter.” Amazone Dewi: “Heel veel 
komt inderdaad neer op verdraagzaam-
heid en inlevingsvermogen. Als ik iemand 
inhaal, doe ik dat zo rustig en vriendelijk 
mogelijk. Zo voorkom je ergernissen.”

Rustig passeren
En waar ergert wandelaar Wanda zich 
vooral aan? “Waarom hebben veel wiel-
renners en MTB-ers geen bel? Ineens 
komt er een mountainbiker langs, daar 
schrik ik van, mijn arm beweegt mee 
en vervolgens sla ik iemand tegen zijn 
stuur, want het zijn er blijkbaar meer 
dan één. Ik weet nooit hoeveel het er 
zijn. Als de eerste nou gewoon roept 
hoeveel het er zijn, dan kan ik tellen. 
En als je toch belt, doe dat dan niet als 
je twee meter achter me zit. Ik kan dan 
niet meer tijdig aan de kant.” 

Dewi: “Fietsers bellen vaak te laat. Als 
iemand belt en nog op afstand is, laat ik 
mijn paard zijn hoofd opzij doen, zodat-ie 
goed kan zien dat er iets aankomt. En 
dan kan ik zelf rustig beslissen of ik stil 
blijf staan of even de berm inga. Of ik ga 
midden op de weg rijden, dat is een tac-
tiek van ruiters. Daarmee dwing ik mijn 
achterliggers tot het minderen van tempo. 
Dat kan tot irritatie leiden, maar ik kies 
dan voor de veiligheid van het paard en 
de fietsers achter me. Ik wil daarmee aan-
geven: passeer me rustig.” Wanda: Dat is 
goed dat je dat zegt, want hoe meer we 
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van elkaar weten, des te beter weten we 
wat we van elkaar kunnen verwachten.”

En dan wil Dewi nog wat van het hart: 
“Wat ik heel lastig vind: mensen met 
‘oortjes’. Als ik iemand moet inhalen 
die muziek heeft aanstaan, dan horen 
ze mij niet aankomen. Dan kan ik 
roepen wat ik wil. Dat zie je vooral bij 
hardlopers, daar ga ik dan zo ruim moge-
lijk omheen.”

Overal drukte
En dan komen we op een punt waar de 
wandelaars lering uit kunnen trekken. 
Van de drie groepen zijn zij het minst 
oplettend: ze kletsen, maken foto’s 
en daardoor hebben ze vaak weinig 
aandacht voor de andere bosgebruikers. 
Wanda: “Dat klopt. Wandelen is echt 
een gezelschapssport. Ik vind ook dat ik 
soms beter moet opletten. Aan de andere 

kant: wij zijn ook de meest kwetsbare 
groep in het bos. Omdat wij het meest 
wendbaar zijn, verwacht iedereen dat we 
wel even opzij gaan. Daar zit ook mijn 
frustratie: iedereen verwacht van ons dat 
we wel even de berm instappen. Daarom 
zoek ik ook de rustige plekken op en 
mijd ik de Utrechtse Heuvelrug; daar 
barst het van de mountainbikers.” Bart: 
“Dat is de basis van alles: het is gewoon 
heel druk overal. Dan ga je je eerder aan 
elkaar storen.”

Dewi houdt ervan om met haar paard te 
‘struinen’. Dan kiest ze een gebied uit 
dat ze niet kent, en ziet ze wel waar ze 
uitkomt. Wel hanteert ze dan een topo-
grafische kaart die de meeste ruiter- en 
wandelpaden aangeeft, maar ze mist op 
deze kaarten de MTB-paden. “Het kan 
zijn dat ik dan paden van andere bosge-
bruikers kruis. Vaak gaat het goed, maar 

zeker als er mensen zijn met loslopende 
honden of met paraplu’s, moet ik enorm 
op mijn hoede zijn wanneer ik een oner-
varen paard mee heb, omdat die hier van 
zou kunnen schrikken.”

Links of rechts?
Werk aan de winkel dus voor de sportbon-
den, meer duidelijkheid, betere bordjes. 
De Wandelbond (KWBN) zou wel wat 
meer aan regelgeving moeten doen, vindt 
Wanda. “Er is de eeuwenoude discus-
sie: loop je nu rechts of links? Dat is in 
principe niet geregeld. Veel wandelaars 
kiezen voor links, want dan zien ze het 
verkeer aankomen. Ik loop liever rechts 
op een fietspad, omdat anders elke fietser 
voor mij moet uitwijken, terwijl ik niet zie 
wat er achter mij gebeurt. Maar daar zijn 
geen regels voor en als ik hierover iets 
op de social media zeg, zijn de fanatieke 
reacties niet van de lucht. Misschien is 
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het goed als de bond hier vaste regels 
over gaat vastleggen. Als ik met een 
groep wandel, zeg ik: ‘Jongens, we gaan 
als groep op pad, laten we rekening met 
elkaar en de omgeving houden en als er 
iemand aankomt gaan we allemaal naar 
rechts.’ En toch, als ik dan fietser roep, 
spuit iedereen een kant op. Dan weet je 
toch als fietser ook niet meer wat je moet 
doen? Wielrenners hebben nog codes 
met handgebaren als er een tegenligger 
aankomt of iemand van achteren nadert. 

Wandelaars hebben die afspraken niet en 
die zouden er moeten komen.”

Meer bewustwording
Over codes gesproken: de NTFU heeft de 
Buitencode gelanceerd met vijf simpele 
gedragsregels voor sporters in de natuur. 
Wanda wil graag inhaken op code: 5 
‘Spreek elkaar aan’. Een heikel punt, zo 
blijkt. “Ik probeer het wel, maar het is 
lastig. Als ik tegen een mountainbiker 
zeg: ‘Hé, was dit nou nodig?’ dan is hij 
al twintig meter verder, dus moet ik mijn 
stem verheffen. En dan krijg je vaak een 
grote mond terug.” Bart vindt de Bui-
tencode een goed initiatief, maar is van 
mening dat ook de media een steentje 
kunnen bijdragen. De berichtgeving is 
nogal eens tendentieus. “Ik denk dat 
de media eerder op incidenten inspelen 
om de boel op te rakelen. Ze voeden de 
problemen eerder dan dat ze het willen 
oplossen.” Dewi Bergman: “Ik denk dat 

‘Door de  
drukte ga je 
je eerder aan 
elkaar storen’
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er in de media te weinig voorlichting 
wordt gegeven. Er wordt wel geschreven 
wat er is gebeurd, en dat is goed voor de 
bewustwording, maar het zou veel beter 
zijn als er stukjes voorlichting worden 
geschreven. Dat zie je maar zelden.”

Mountainbiker Bart vindt eigen verant-
woordelijkheid ook van groot belang. 
“Ik denk dat het niet verkeerd is om 
mensen wat meer bewust te maken dat 
er veel gebruikers zijn en dat je elkaar 
moet respecteren. Er loopt in het bos 
veel door elkaar heen en de incidenten 
zorgen voor een slechte naam. Dat moet 
je als sporter zien te voorkomen.” 

Dewi: “Ik denk ook dat de problemen 
per gebied verschillen. Of per dag. 

Doordeweeks is er zelden iets aan de 
hand, maar op zondagmiddag, als al 
die gezinnen gaan wandelen, gaat 
het vaak mis. Wandelaars, ruiters en 
fietsers die echt hun sport beoefenen, 
kunnen beter het bos in duiken als het 
niet zo druk is. De recreatieve bosge-
bruikers gaat juist op zondagmiddag, 
voor de gezelligheid.” Wanda: “Ik 
denk ook dat het per gebied verschilt. 
Je hebt gebieden waar alles goed 
gereguleerd is, maar er zijn ook regio’s 
waar het niet duidelijk is wat nu een 
wandelpad of mountainbikeroute is. Ik 
pleit voor meer borden met Verboden 
voor wandelaars of Verboden voor 
fietsers. Hoe duidelijker, hoe beter. Dat 
zou echt een oplossing bieden in onze 
prachtige natuur.” •

Hoe blijf jij sociaal 

onderweg?

Verder praten over dit 

onderwerp? Ga dan naar 

onze Facebook-pagina en laat 

het weten in de comments. 

FACEBOOK.COM/

FIETSSPORT
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MATERIAAL

Unieke  
terreinbeul 

TEKST BART VAN DE VOSSENBERG BEELD ARD KRIKKE

Er bestaat een dikke kans dat je er nog nooit 
één gezien hebt, maar de liefhebber van stalen 
frames en no-nonsense vakantiefietsen krijgt 
een fonkeling in de ogen bij het horen van de 
naam Salsa. Fietssport ging op pad met de 
Cutthroat, een van de dropbar mountainbikes 
van dit Amerikaanse cultmerk. 
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De eerste Salsa werd begin jaren tachtig 
in Californië door Ross Shafer gemaakt. 
Mountainbiken stond in die tijd nog in 
de kinderschoenen en het aantal merken 
dat ‘terreinfietsen’ fabriceerde, was op 
een hand te tellen. Shafer, een fervent 
wielrenner en framebouwer voor een 
Amerikaans tandemmerk, werd door 
fietsvrienden gevraagd of hij een custom 
bike voor hen wilde bouwen. Shafer, niet 
vies van een uitdaging, ging aan de slag. 
Na veel bloed, zweet en trainen kwam 
hij met een serie stalen frames op de 
proppen die niet alleen ruimschoots aan 
hun wensen voldeed, maar er ook net 
even anders uitzag dan de rest van de 
stofhappers die destijds in Noord-Califor-
nië rondreden.

Zo had Shafer rekening gehouden 
met framebuizen die specifiek op de 
gebruiker waren afgestemd. Daarnaast 
koos hij als een van de eersten voor 

een balhoofdhoek van 71-graden, wat 
zorgde voor een stabieler rijgedrag in het 
terrein. Ook zijn zelfontworpen voorvork 
en sierlijke lugs - de verbinding tussen 
twee framebuizen - waren sterke staaltjes 
vakmanschap. 

Pittige salsasaus
Shafer’s fietsmaten waren laaiend 
enthousiast en al spoedig werd hij 
overstelpt met aanvragen voor custom 
MTB-frames. De nieuwbakken moun-
tainbikebouwer zei zijn baan op en ging 
zich fulltime op zijn eigen merk storten. 
Over de naam hoefde hij niet lang na te 
denken: Ross was gek op pittige salsa 
saus en omdat hij Shafer Bikes saai 
vond klinken, koos hij voor Salsa Cy-
cles. Salsa, met een hete peper als logo, 
groeide in de jaren daarna in rap tempo 
uit tot een geliefd fietsmerk met instant 
classics als de Ala Carte, El Mariachi en 
de Fargo.

Met de Cutthroat – vrij vertaald ‘moorde-
naar’ of de naam van een Amerikaanse 
forel, kiest u zelf – is Salsa haar roots 
trouw gebleven. Lang voordat gravel-
biken een dingetje werd in Europa, 
dansten er aan de andere kant van de 
oceaan al Salsas over eindeloze gravel-
stroken. Zo deed de Fargo ruim tien jaar 
geleden al  stof opwaaien. Hetzelfde 
geldt voor de Cutthroat, een sportieve-
re uitvoering van deze klassieker die 
je het beste kunt omschrijven als een 
mix tussen een toerfiets, gravelbike en 
mountainbike. 

Tour Divide
In de lage landen worden via bekende 
routeplatforms steeds vaker ‘Divide’ 
routes ontwikkeld: lange onverharde 
routes die dwars door natuurgebieden 
of landen heen trekken. Deze routes zijn 
afgeleid van de Tour Divide, misschien 
wel de zwaarste meerdaagse fietsrace 
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ter wereld die start in Canada en via de 
Rockies ruim 4.000 km later finisht aan 
de Mexicaanse grens. Met deze uitdaging 
in het achterhoofd ontwikkelde Salsa de 
Cutthroat. Dat zie je terug in het ontwerp 
van het frame, keuze voor onderdelen en 
de globale route die op de onderbuis is 
vereeuwigd. 

Geen luie toerfiets
Van een afstandje ziet de Cutthroat 
eruit als een gravelbike. De fiets heeft 
flatmount remmen en een krom stuur 
waarbij de uiteinden ver naar buiten 
wijzen voor extra controle. Toch zouden 
wij het een mountainbike noemen. 
Allereerst door de 29” wielset van 2.2” 
noppenbanden, maar ook door de geo-
metrie. Die is net als veel mountainbikes 
vooral gericht op controle en stabiliteit. 
Eigenschappen die goed van pas komen 
in ruige hooggebergtes.  Verwar de Cut-
throat trouwens niet met een luie offroad 

toerfiets. Hoewel hij wat weg heeft van 
de Fargo – zijn oudere broertje – is Cut-
throat een flink stuk sportiever en is het 
frame van carbon. 

Naast het frameontwerp met slimme 
beschermkappen tegen steenslag, is ook 
de keuze voor de onderdelen logisch. 
Geen lichte carbon wielen met snelle 
rubber sloffen, maar degelijke alumi-
nium velgen met stevige banden die 
tegen een stootje kunnen. En hoewel de 
GRX 600 schakelgroep niet de absolute 
top van Shimano is, voert deze groep 
met dubbel voorblad zijn werk zonder 
slag of stoot uit. Betrouwbaarheid is het 
sleutelwoord. 

Pakezel 
Omdat je een 4.000 kilometer lange race 
niet in één dag aflegt, moet je behoorlijk 
wat spullen meezeulen. Uiteraard heeft 
Salsa daar rekening mee gehouden. De 
ruimte tussen de framebuizen is extra 
groot zodat er enorme frametassen – 
Salsa ontwikkelde een eigen tas speciaal 
voor deze fiets – in gehangen kunnen 
worden. Ook kun je maar liefst drie grote 
bidons kwijt: twee op de gebruikelijke 
plekken in de framedriehoek, een aan de 
onderbuis. Daarnaast zijn er diverse nok-
jes waar je de Cutthroat kan volhangen 
als een pakezel. Tenslotte, niet onbe-
langrijk als je ook ’s nachts meters moet 
afleggen, bevat de voorvork een interne 

‘Verwar de Cutthroat niet met 
een luie offroad toerfiets’

Salsa Cutthroat GRX600

Prijs  €3.499,- 

SALSACYCLES.COM
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kabelroute zodat je de draden van je 
dynamo slim en veilig kunt wegwerken. 

Thuis op ruig terrein
De Cutthroat is een veelzijdige fiets, maar 
dat heeft ook zijn keerzijde. In Nederland 
is de Salsa nergens specialist. Op uitda-
gende singletracks zoals Nijmegen of 
Amerongen staat-ie zijn mannetje, maar 
ben je nog altijd beter af met een vol 
geveerde mountainbike. Op geplaveide 
grindstroken is de Cutthroat daarentegen 
een tikkie overdreven.

Het ideale terrein voor de Cutthroat 
vond ik buiten de landsgrenzen, bij onze 
oosterburen. Voordat het verzoek kwam 
om deze fiets te testen, stond al een 
vakantie naar de Harz gepland. Collega 
Ard verkende het gebied eerder al op de 
mountainbike en liet me weten dat de 
Cutthroat zich hier thuis ging voelen. 
Hij had gelijk. De brede banden en de 
stabiele geometrie bieden eindeloze con-

trole op de omver geploegde bospaden, 
losse stenen en eindeloze grindstroken. 
Nergens kom ik in de problemen, iets 
wat met mijn eigen gravelbike met 40mm 
bandjes waarschijnlijk wel was gebeurd.
Een ander punt dat opvalt is het Vibra-
tion Reduction System. Salsa heeft de 
staande vork een kwartslag gedraaid 
waardoor deze doorbuigt en zo kleine 
oneffenheden absorbeert die anders 
rechtstreeks je rug in schieten. Vaak voelt 
dit als een marketingtrucje, vernieuwen 
om het vernieuwen, maar hier zie en voel 
je het verschil wel degelijk.

Wat je verder in de Harz vindt zijn 
hoogtemeters, heel veel steile hoogte-
meters. De fiets klimt ondanks zijn niet 
geringe gewicht van ruim 11kg verras-
send goed. Door het dubbele voorblad 
kan ik op de echt steile stroken snel 
terug naar het laatste tandje terwijl ik 
op ‘immer-gerade-aus-stroken’ het gas 
vol open kan gooien. 

Ben je op zoek naar een unieke offroad 
pakezel die zich uit geen enkel veld laat 
slaan? Een fiets waarmee je dagenlang 
door onherbergzaam terrein kan trek-
ken? Dan is de Cutthroat jouw vriend. 
Ben je gefocust op snelheid en rijd je het 
liefst strakke gravelstroken? Dan kun je 
beter op zoek naar andere opties. •

Plussen 

+ Wonderschone details

+ Robuuste onderdelen

+ Stabiel en comfortabel

+ Voor de lange adem

Minnen

–  Hoe grover het terrein,  

hoe beter 
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De Oosterscheldekering is het grootste 
en beroemdste Deltawerk. De afsluitbare 
kering, die bestaat uit 65 kolossale 
pijlers waartussen 42 meter lange en 
6 tot 12 meter hoge schuiven hangen, 
is ontworpen om het Noordzeewater 

tijdens een vliegende storm buiten de 
deur te houden. En omdat het hier 
vaak waait, is de Zeeuwse waterkering 
geliefd én gevreesd onder wielrenners. 
Met wind mee ben in je een vloek en 
een zucht aan de overkant. Met wind 
tegen is het alsof je een berg aan het 
beklimmen bent. Niets voor niet wordt 
hier jaarlijks het NK Tegenwindfietsen 
(vanaf windkracht 7) georganiseerd. 
Deelnemers moeten dan op een 
stadsfiets zonder versnelling tegen de 
wind bikkelen. Vind jij het ook leuk om 
de windgoden te trotseren? Doe dan 
mee aan onze Muur van Woei-uitdaging 
in onze app. Check voor meer info 
FIETSSPORT.NL/MUURVANWOEI  •

Oosterscheldekering
Met je bakkes vol tegen de wind in stoempen? Dan 
ben je bij de Oosterscheldekering aan het goede 
adres. De 9 kilometer lange stormvloedkering 
verandert al bij een licht briesje in een geduchte 
tegenstander.

TEKST ARD KRIKKE    BEELD BRAM DE VRIND

Weet jij ook een leuke spot?

Mail deze dan naar  

redactie@fietssport.nl 

en wie weet komt-ie in de app.

SPOT
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Om goed te kunnen begrijpen wat er 
precies aan de hand is als er vocht in de 
knie zit en wat voor invloed dit heeft op 
het normale functioneren, is enige anato-
mische kennis vereist. Een poging om het 
zo eenvoudig en leuk mogelijk te houden: 
de knie is een gewricht waaraan dijbeen, 
scheenbeen en knieschijf deelnemen. 
Simpel gezegd is het een scharnierge-
wricht; je kan de knie buigen en strekken. 
Net zoals tal van andere gewrichten – 
denk aan de heup of elleboog – kenmerkt 
de knie zich door de aanwezigheid van 
een gewrichtsholte. Deze holte wordt van 
de buitenwereld gescheiden door het ge-
wrichtskapsel. Binnenin zijn de botuitein-
den bekleed met kraakbeen, een specifiek 
bindweefseltype dat bijdraagt aan het 
soepel kunnen bewegen en het opvangen 
van schokken. Soms vinden we in de 

gewrichtsholte nog andere anatomische 
structuren met een belangrijke stabilise-
rende functie, zoals menisci en kruisban-
den. Tot slot bevindt zich in de gewrichts-
holte de synoviale vloeistof, ofwel het 
gewrichtssmeer. De aanwezigheid hiervan 
is van vitaal belang. De vloeistof is door 
zijn unieke samenstelling stroperig van 
aard en komt vrij bij beweging. De sub-
stantie minimaliseert de wrijving binnen 
een gewricht, werkt schokabsorberend en 
voedt bovendien het kraakbeen, dat zelf 
geen bloedvaten bevat en derhalve sterk 
afhankelijk is van deze functie.

Oorzaken
Als we spreken over vocht in de knie, heb-
ben we het over vocht dat vrijkomt in de 
gewrichtsholte. Hier zal het zich mengen 
met de gewrichtsvloeistof. De samenstel-

ling hiervan verandert en het smeersel 
verliest zijn belangrijke eigenschappen. 
Dit kan mogelijk leiden tot lokale en 
onomkeerbare schade bij (bepaald) 
inspanning. De mogelijke oorzaken van 
vocht in de knie zijn in drie groepen te 
verdelen. De acute oorzaken, zoals een 
kruisbandscheur bij een voetballer tijdens 
een wedstrijd. De systemische oorzaken, 
waarbij onderliggende ziekten als jicht 
of reumatoïde artritis een rol spelen. 
En tot slot kan het gerelateerd zijn aan 
overbelasting. En dat is bij fietsers vaak 
het geval. 

Bij overbelasting denken we al snel aan te 
veel geleverde arbeid. Te lang, te vaak, of 
te hard getraind en juist te weinig gerust; 
allemaal goed mogelijk. Een gewricht kan 
echter ook overbelast raken door een  

Fietsen met een 
dikke knie?
Met lekker weer springen we het liefst elke dag 
op de fiets. Misschien heb je na zo’n drukke fiet-
speriode weleens het gevoel gehad dat een van 
je knieën dikker aanvoelde, of er dikker uitzag. 
Het zou maar zo kunnen dat er vocht in zat. Dat 
is verre van wenselijk. Vocht in de knie: wat is 
het precies, wat moeten we ermee, en het aller-
belangrijkste: kunnen we blijven fietsen? 

TEKST DAAN SINDELKA   BEELD NTFU

GEZOND
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verkeerde manier van belasten. Bij fietsers 
kunnen extrinsieke factoren zoals een 
verkeerde afstelling van schoenplaatjes of 
zadel of trappen van een te zwaar verzet 
een rol spelen, maar kan overbelasting 
ook komen door intrinsieke factoren 
zoals zwakte van bepaalde spiergroepen. 
Om hiervan een voorbeeld te geven: 
bovenbeenspierzwakte kan leiden tot een 
grotere stress op bepaalde structuren in 
en rond het kniegewricht. 

Licht verzetje
Zit er eenmaal vocht in de knie, dan is 
relatieve rust noodzakelijk. De verander-
de samenstelling van het gewrichtssmeer 
kan zogezegd leiden tot schade door 
bewegen. Dit geldt echter vooral bij be-
wegen met een hoge gewrichtsbelasting. 
Denk aan rennen of springen, waarbij 

steeds het eigen lichaamsgewicht wordt 
opgevangen. Over het algemeen kan je 
blijven fietsen, zij het op een licht verzet 
en niet te lang. Soms kan koelen met ijs 
zinvol zijn om zwelling te doen afnemen. 
Bij meer hardnekkige vormen kan medi-
catie nodig zijn.

Vocht is altijd een teken van een lokale 
ontstekingsreactie en is vaak niet het 
enige verschijnsel. Ook warmte, roodheid, 
pijn en een functiebeperking kunnen 
voorkomen. Vocht in de knie is nooit een 
op zichzelf staande aandoening, maar 
een symptoom met een oorzaak. Deze 
opsporen en wegnemen is daarom het 
allerbelangrijkst. Het is in veel gevallen 
derhalve raadzaam een zorgprofessional 
zoals een huisarts of fysiotherapeut te 
raadplegen. •

Over de auteur

Daan Sindelka is 

fysiotherapeut MSc bij De 

Fysio in Soesterberg. Ooit 

wedstrijdrenner, nu nog altijd 

wielergek en op de hoogte 

van alles wat speelt binnen de 

fietssport.
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“Wind mee, 
berg af en 

café in zicht.”

Definitief aangepast logo De Proloog 2019 | lettertype Century GothicDefinitief aangepast logo De Proloog 2019 | lettertype Century Gothic

www.deproloog.cc
AMERONGEN

Groepsreizen voor

hoger opgeleide

singles

www.villavibes.nl

Fietsen in...
ADVERTENTIES

Eerbeekseweg 12A
Loenen (Gld.)
(055) 207 98 73

www.bikeandeat.nl

KOFFIESTOP?

BIKE AND EAT

• Eigen fietsparking

• Bidon vullen

• Koffie met gebak

• Broodjes

• En veel meer...

Dé stop

voor onderweg!
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voor fietstrainers
Tacx- Wahoo-BKOOL-
Elite-Thinkrider enz.

www.bikeacces.com

   OPLATE®

Kantelplaat voor fietstrainers

Rocker plate for bicycle trainers

B I K E A C C E S

Rocker plate

Tacx Flux

Tacx NEO

Wahoo Kickr

BKOOL

Elite Direto

Elite Suito

€ 42,90Promo

€ 29,90

www.peloton.company

Alles voor de fietser
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SAMENSTELLING WILMA VORSELMAN

BUFF  Veilig op pad
Als je gaat trainen in de avond- of 
ochtendschemer wil je wel goed zicht-
baar zijn. De Reflextive Buff is dan een 
ideaal en multifunctioneel accessoire. 
Vanuit elke hoek ben je te zien dankzij 
het reflecterende design. Niet alleen in 
het donker, maar ook bij slecht weer 
geeft dit een extra veilig gevoel. De 
Buff is inmiddels een klassieker voor 
de buitensporter. Je kunt ‘m dragen als 
haarband, masker, sjaal, polsband, muts 
en nekwarmer. De stof is behandeld met 
een antibacterieel middel waar deze 
extra lang fris blijft. De Reflective wordt 
in Spanje gemaakt van gerecycled plastic 
en airbags. TECHNOLYT.NL

KNOG  Slimme beveiliging
Het Australische merk Knog lanceert met 
de Scout een slimme diefstalbeveiliging. Je 
kunt de slanke huls zowel on- als opvallend 
monteren onder je bidonhouder en maakt van 
het ‘Zoek mijn’-netwerk van Apple. Daarnaast 
zit er een 85db luid bewegingsalarm in verwerkt, 
wat afgaat als de fiets wordt aangeraakt. Het alarm 
is aan te zetten via een app op je smartphone of de 
Scout zelf. Het alarm uitzetten, kan alleen via de app. 
De Scout komt in het najaar op de markt, de prijs is nog 
niet bekend. Zie voor meer info KNOG.COM

BONTRAGER  Handige heupdrager
Voor mountainbikers en gravelaars die lange ritten willen maken, maar 
niet alle bagage op de fiets wil vastmaken, is de Rapid Pack Hydro van 
Bontrager een uitkomst. De heuptas heeft een geïntegreerde drinkzak van 
1,5 liter met een drinkslang binnen handbereik. Een magneetbevestiging 
houdt ‘m tijdens het fietsen op zijn plaats en de drinktuit is afsluitbaar 
om lekken te voorkomen. De Rapid Pack Hydro heeft twee zijvakken voor 
sportvoeding en je mobiel. De grote ritszak is voorzien van lusjes om een 
minipomp of shockpomp in vast te maken. In het midden achterop de 
heuptas zit een speciaal drinkbusvak waarin een extra bidon goed op zijn 
plaats blijft zitten. TREKBIKES.COM

€18,95

€99,99
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ELITE  Blingbling
De Vico Glam van het Italiaanse Elite is voorzien 
van een in het oog springende metallic coating 
die ontworpen is om elk fietsframe te laten op-
vallen. Afhankelijk van de lichtinval en kijkhoek 
verandert de bidonhouder van kleur. Het nieuwe 
ontwerp houdt de bidon op een hoger punt vast, 
waardoor die beter in de houder blijft zitten. Dit 
maakt de Vico ook zeer geschikt voor onverhard 
terrein met de mountain- of gravelbike. De 
blingbling-houder is verkrijgbaar in een blauwe, 
gouden, rode of grijze kleur. ELITE-IT.COM

VAUDE  Pakezel
Met de Tremalzo van Vaude neem je je spullen moeiteloos en com-
fortabel mee. De verschillende vakken aan de binnenkant bieden 
plek voor alles van je fietspomp tot je noodrantsoenen, en de zij-
vakken zijn er voor de spullen die je snel bij de hand wilt hebben. 
De compressieriem aan de bovenkant zorgt ervoor dat alles netjes 
op zijn plek blijft. En een natte rug zul je met deze rugzak niet mee-
maken. Ook al belaad je hem met de maximale vier kilo, de ruimte 
tussen je rug en de tas blijft goed geventileerd. De Tremalzo heeft 
een inhoud van 16 liter. VAUDE.COM

BIORACER  Warm en winddicht
De koele, natte en koude maanden zijn in aantocht. Een wind-/ 
waterdichte fietstrui en jas hoort bij de standaardcollectie 
van de sportieve fietser voor deze periode in het jaar. In de 
collectie van Bioracer vind je voor elke temperatuur geschikte 
fietskleding. Het Race Proven Winter jack en Tempest Protect 
vest bieden een comfortabele bescherming tegen de wisselen-
de weersomstandigheden. Daarnaast zorgt de reflecterende 
buitenlaag op de mouwen, de zogeheten Pxl-technologie, voor 
een uitstekende zichtbaarheid in slecht weer en in het donker. 
Beide zijn verkrijgbaar in Fietssport-stijl. Fiets gesoigneerd de 
winter in! Zie FIETSSPORT.NL/KLEDING

€100,-

€49,99
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Micronutriënten zijn voedingsstoffen 
waar je maar een kleine hoeveelheid 
van nodig hebt per dag, vaak min-
der dan een gram, soms maar een 
microgram. Vitaminen, mineralen en 
sporenelementen zijn micronutriënten. 
Vitamines worden vaak aangegeven 
met een letter, zoals de wel bekende 
vitamine C (ascorbinezuur) en vitamine 
D. Mineralen zijn anorganische ver-
bindingen die in de natuur voorkomen 
en die je lichaam niet zelf kan maken, 
bijvoorbeeld calcium en magnesium. 
Sporenelementen zijn mineralen 
waarvan we nog minder nodig hebben, 
zoals ijzer en zink. Micronutriënten zijn 
onmisbaar voor je gezondheid en voor 
goede sportprestaties, ook al heb je er 
maar kleine hoeveelheden van nodig. 
Zo heb je ijzer nodig om zuurstof te 
transporteren naar de spieren, calcium 
nodig voor het samentrekken van de 
spieren, calcium en vitamine D nodig 
voor sterke botten en de B-vitamines 

nodig voor je verbranding. En zo is er 
nog een hele lijst op te noemen. 

De juiste hoeveelheden
Heb je als sportieve fietser meer nodig 
dan een bankhanger? Daarvoor moet 
je wat weten over de ADH, oftewel, de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Voor 
alle micronutriënten is er een ADH. Van 
sommige micronutriënten heb je veel no-
dig en van andere heel weinig. Wat veel 
mensen niet weten, is dat de ADH niet 
gebaseerd is op de gemiddelde behoefte, 
maar er iets boven ligt. Dus er wordt al 
iets meer geadviseerd dan gemiddeld 
gezien nodig zou zijn. Als je als sporter 
meer nodig zou hebben, volstaat die 
ADH dus zeer waarschijnlijk al!

Nu blijft het in de wetenschap een 
discussie of sporters echt meer nodig 
hebben. Hun verbranding ligt vaak 
hoger, dus maken ze meer aanspraak 
op bijvoorbeeld de B-vitamines. Ook 

kunnen sporters meer ijzer nodig hebben 
door hemolyse of inflammatie. En er zijn 
natuurlijk ook sporters die weinig buiten 
komen en veel tijd binnen trainen; zij 
kunnen een vitamine-D-tekort oplo-
pen. Dit zouden argumenten kunnen 
zijn om te zeggen dat sporters meer 
aanvulling op vitamines en mineralen 

nodig hebben. Maar of ze dat dan met 
supplementen moeten doen, is zeer de 
vraag. Als fietser eet je vaak al meer dan 
die bankhanger, dus de kans is groot dat 
jij via je voeding al meer micronutriënten 

Micronutriënten
Wat zijn dat, micronutriënten? En wat kun je 
ermee als sportieve fietser? Heb je meer nodig? 
Moet je supplementen slikken of volstaat gezon-
de gebalanceerde voeding? Laten we eens ‘door-
fietsen’ wat bekend is over micronutriënten. 

TEKST RIENEKE TERINK   BEELD ARD KRIKKE

VOEDING

‘Micronutriënten 
zijn onmisbaar 
voor goede 
sportprestaties’

60   •   SEPTEMBER 2022



binnenkrijgt en daarom geen supple-
menten nodig hebt. 

Aandachtspunten
In de Nederlandse winter staat de zon zo 
laag dat je, ook als je veel buiten fietst, 
toch niet genoeg vitamine D aan kan 
maken. Vitamine D wordt namelijk in 
je huid aangemaakt onder invloed van 
zonlicht, mits de zon krachtig genoeg is. 
Daarnaast kun je vitamine D binnenkrij-
gen via je voeding (vette vis bijvoor-
beeld), maar dat draagt minder bij dan 
de aanmaak in de huid. Als je vermoei-
der bent en een winterdip ervaart, laat 
dan controleren bij je huisarts of je 
misschien een vitamine-D- tekort hebt en 
een supplement moet gebruiken.

Andere tekorten komen eigenlijk niet zo 
snel voor bij sporters. Zeker niet als je ge-
zond en gevarieerd eet. Volg je nou een 
heel eenzijdig dieet, of ben je veganist 
of vegetariër en let je er niet goed op dat 

je producten met calcium en ijzer bin-
nenkrijgt, dan loop je een risico op een 
tekort. Eet je bepaalde producten nooit, 
bijvoorbeeld geen brood of graanpro-
ducten, of geen groenten of fruit? Laat 
dan je vitaminestatus bepalen door een 
huisarts, pas je voeding aan waar moge-
lijk en ga dan pas (op advies) aanvullen 
met supplementen. Teveel binnenkrijgen 
kan namelijk heel schadelijk zijn voor 
de gezondheid. En natuurlijk moet elke 
sporter erop letten dat deze supplemen-
ten veilig zijn! Hoe je dat checkt is een te 
lang verhaal voor nu, maar dit wordt uit-
gelegd in de online leermodule Voeding 
& Sport van de NTFU. 

Advies
Eet gezond en gevarieerd, zodat je alle 
vitamines en mineralen in voldoende 
mate binnenkrijgt. Mocht je twijfelen, 
laat het dan controleren door je huisarts. 
De huisarts zal je adviseren of je supple-
menten moet gebruiken.

Over de auteur

Rieneke Terink is wetenschappelijk 

onderzoeker bij Sports Valley. 

Ze deed Phd-onderzoek bij de 

afdeling Human Nutrition van de 

Wageningen Universiteit. Voormalig 

top-10-zwemster wereldwijd op de 

400m vrije slag en tegenwoordig 

recreatief triatlete. 

Wil je meer leren over voeding 

en sport? Volg dan de E-Learning 

Voeding & Sport die de NTFU 

samen met Sports Valley 

(Ziekenhuis Gelderse Vallei) en 

Wageningen Universiteit (WUR) 

heeft ontwikkeld. Zie 

NTFU.NL/BIJSCHOLING
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FAST FORWARD
MADONE SLR  THE ULTIMATE R ACE BIKE

Een nieuwe snelheidsnorm gaat zijn plek innemen in onze rijke historie. Na zeven generaties doorontwikkeling is onze Madone SLR nu 
de snelste racefiets ooit. Voorzien van nooit eerder vertoonde IsoFlow technologie. Grensverleggend in een ongekende aerodynamica, 

uitzonderlijke rijkwaliteiten en een lichtgewicht ontwerp. 
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GEDICHT

Noordzee

– Miel Vanstreels

We zijn geen wereldfietsers,
mijn lief en ik, verre van,
we huizen tussen Maas,
Geul, Gulp en Voer

en toch peddelden we
langs de Donau, de Arno
en de Rhône,

we aanschouwden
al fietsend de monding
van de Duomo en de Seine

en we pedaleerden
rond de idyllische meren
van Como en Annecy

maar het liefst van al
fietst mijn lief
langs de Noordzee op

als zij langs het strand,
op de schelpenpaden,
in de duinen,

het ruisen van de golven
door haar hoofd
voelt waaien,zie ik in haar blik

weer dat weidse,
dat mysterieuze

waar ik een halve eeuw
geleden verliefd op werd.

FAST FORWARD
MADONE SLR  THE ULTIMATE R ACE BIKE

Een nieuwe snelheidsnorm gaat zijn plek innemen in onze rijke historie. Na zeven generaties doorontwikkeling is onze Madone SLR nu 
de snelste racefiets ooit. Voorzien van nooit eerder vertoonde IsoFlow technologie. Grensverleggend in een ongekende aerodynamica, 

uitzonderlijke rijkwaliteiten en een lichtgewicht ontwerp. 
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ADVERTORIAL

Het ultieme  
fietsjack
Het populaire FUTURUM 4 SEASONS jack is 
ontwikkeld om het hele jaar comfortabel te 
kunnen blijven trainen: altijd door. Dankzij de 
unieke, sterk ademende én waterdichte stof, 
blijf je met slechts één baselayer onder het jack 
ook bij min vijf of regen warm en droog.

Veel wielrenners, mountainbikers en 
gravelbikers zijn gewend om laagjes te 
dragen. Met het FUTURUM 4 SEASONS 
jack is dat verleden tijd. Vanaf nu hoef je 
enkel nog een ondershirt te combineren 
met het ultieme fietsjack, waar je altijd 
op kunt vertrouwen. Zo kun jij als fana-
tieke fietser het hele jaar doortrainen.

Drie unieke lagen in één jack
Het FUTURUM 4 SEASONS jack bestaat 
uit drie lagen met elk een unieke functie. 
De middelste laag is het kloppende hart 
van het 4 SEASONS jack. Deze laag be-
staat uit een hoogwaardig membraan dat 
de jas wind- en waterdicht maakt, maar 
bovendien zorgt voor een hoog ademend 
vermogen, zodat zweet snel kan worden 
afgevoerd. De buitenste laag beschermt 
het membraan aan de buitenkant en is 
voorzien van een waterafstotende, PFC-

vrije, DWR-coating. De binnenste laag is 
een isolerende voering die heerlijk zacht 
en warm is. Door de bijzondere structuur 
van deze laag, draagt deze bij aan het 
afvoeren van transpiratievocht. Zo is 
het ultieme fietsjack ontstaan. Er wordt 
samengewerkt met profs en oud-profs 
die hun feedback leveren op de kleding, 
waardoor de kwaliteit naar een nóg 
hoger niveau wordt getild. Ook wordt het 
jack duurzaam geproduceerd in Europa 
en wordt er geen plastic gebruikt voor de 
verpakking ervan. 

Uniek membraan
In samenwerking met vooruitstrevende 
producenten in Europa is FUTURUM 
erin geslaagd om een membraan te 
ontwikkelen met een extreem hoog 
niveau van ademend vermogen. Een 
membraan is een dun materiaal dat 

kleine poriën bevat. Zo’n membraan 
is wind- en waterdicht, maar door de 
kleine poriën kan transpiratievocht 
naar buiten. Juist in barre omstandig-
heden, met veel wind en regen, is het 
ontzettend belangrijk dat een jack een 
hoog ademend vermogen heeft, zodat 
intensieve trainingen comfortabel ge-
daan kunnen worden. Het 4 SEASONS 
Pro jack heeft een ademend vermogen 
van maar liefst 30.000 g/m2, wat uniek 
is voor een jack in deze prijsklasse. De 
meeste jassen in deze prijsklasse komen 
niet verder dan een ademend vermogen 
van 10.000 g/m2. Voor de waterdicht-
heid heeft het membraan een waarde 
van 10.000mm/cm2 wat dé standaard 
is voor waterdichte materialen. Het 4 
SEASONS jack draag je bij temperaturen 
tussen de -5 en 15 graden, met eronder 
bij voorkeur een ondershirt. Duikt het 
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kwik onder nul? Gebruik dan een war-
me merino baselayer. Als het minder fris 
is kun je op pad met een ondershirt met 
korte mouwen.

Getapete (en gesealde) naden
Er is natuurlijk meer fietskleding te 
krijgen met het predicaat ‘waterdicht’, 
maar bij de meeste fietskleding zal na 
verloop van tijd toch water binnendrin-
gen. Om ervoor te zorgen dat water ook 
na uren in het zadel nog niet door de 
kleding kan dringen, is het belangrijk 
dat de stiknaden goed zijn afgedicht. 
Daarom worden de naden van de 4 SEA-
SONS jassen niet alleen getaped, maar 

óók nog eens geseald. Zo kan regen 
zelfs bij de meest kwetsbare posities – 
waar delen stof bij elkaar komen – niet 
binnendringen. Echt waterdicht dus!

The Toughest Ride
4 SEASONS-riders trainen het hele jaar 
door. Slechte weersomstandigheden 
bestaan niet met de bescherming van 
het 4 SEASONS jack. Daarom organise-
ren we ook komende winter (in januari 
of februari 2023) The Toughest Ride. 
Heb jij een FUTURUM 4 SEASONS jack 
gekocht bij FuturumShop? Dan wordt je 
per mail uitgenodigd voor deze epische 
rit! #ALTIJDDOOR •

FUTURUMSHOP.NL/

FUTURUM
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Vijf landen 
in vier dagen

REIZEN

Vier dagen, vijf 
landen, twintig 
deelnemers, honderd 
procent genieten; dat 
was de Fietssport-
reis Five Countries! 
Verslag van vier 
dagen saamhorigheid, 
doorzetten en 
genieten op prachtige 
parcoursen.

TEKST EN BEELD  BRAM DE VRIND
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Er staat in de ochtend van 7 juli een 
gemêleerd gezelschap van twintig 
renners aan de start in Valkenburg. Van 
kilometervreter (René!) tot recreant en 
van fietsgroepjes zoals Robert, Eric, John 
en Hein tot individuele inschrijvers zoals 
Naren en Eddy. Maar ook koppels als Piet 
en Carolien en Theo en Els. De deelne-
mers rijden in drie groepen van verschil-
lende niveaus, onder leiding van door 
de NTFU gecertificeerde wegkapiteins. 
Waar we stiekem een beetje trots op zijn: 
de helft van de deelnemers fietste eerder 
met ons mee tijdens Road to Paris. Dat 
smaakte gelukkig naar meer.

We starten de reis met een koninginnen-
rit van 160 kilometer en 2000 hoogteme-
ters naar Luxemburg, door vier landen 
en langs twee drielandenpunten. Een 
goed begin is het halve werk! Het weer 

zit niet mee. Waar slechts een enkele bui 
was voorspeld, hebben we in de ochtend 
en middag regen. Toch zit de sfeer er 
goed in. Veel deelnemers hebben maan-
den naar deze reis toegewerkt en zijn blij 
dat we eindelijk ‘los’ mogen. We trappen 
daarnaast lekker door, dus niemand 
heeft het koud. 

Na een passage over de imposante 
stuwdam Wesertalsperre volgen de hoog-
vlaktes en eindeloze bossen van de Hoge 
Venen. Op slechts vijftig kilometer van 
de start ervaren we al het ‘in the middle 
of nowhere-gevoel’. “Wat fantastisch dat 
we hier nu mogen fietsen”, zegt deelne-
mer Monique.

We volgen de oude spoorweg van de 
Vennbahn en dalen af naar het Ourtal 
waar we fietsen langs kabbelend water 

Dagklassement

Elke dag strijden de deelnemers 

in een vooraf geselecteerde klim 

voor het landenklassement en 

wordt een prijs voor de grootste 

doorzetter en meest behulpzame 

renner uitgereikt.
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in paradijselijke decors. De zon breekt 
door als we het tweede drielandenpunt 
van de etappe bereiken. Wëllkomm zu 
Lëtzebuerg – welkom in Luxemburg! Tij-
dens het diner in het hotel in Clervaux 
krijgt ‘rode lantaarndrager’ Paul de 
prijs voor de strijdlust. Zijn groep kwam 
onder onze begeleiding binnen terwijl 
de andere deelnemers al gedoucht en 
wel aan een drankje zaten. Paul had het 
zwaar, maar aan doorzettingsvermogen 
geen gebrek!

Bergverzet
Waar het weer tijdens de koninginnenrit 
tegen zat, krijgen we de tweede etappe 
omstandigheden uit het boekje. We 
fietsen dwars door Luxemburg met 110 
kilometer en 1800 hoogtemeters naar het 
Franse Longwy. Voor de rustige groep 
is een route met minder beklimmingen 
voorzien. We krijgen alles geserveerd 
wat fietsen zo mooi maakt. Zonovergoten 
weer, perfect Luxemburgs asfalt, autolu-
we wegen, lange beklimmingen, heerlij-
ke afdalingen, paradijselijke valleien en 
magische panorama’s. 

De saamhorigheid en gezelligheid van 
fietsen in een groep maken het plaatje 
compleet. Humor is het smeermid-
del van dit peloton: het plezier zorgt 
onderweg voor verlichting. En ‘onze’ Fré 
weet de achterste deelnemers vanuit de 
bezemwagen steeds weer met humor te 
motiveren. Deelnemers Jeroen en Rob 
blinken uit door zonder bergverzet over 
de Luxemburgse hellingen te stoempen. 
Zoals de fietsenmaker van Jeroen grapte: 
“Als je een bergverzet nodig hebt, heb je 
in de heuvels niets te zoeken.”

We verruilen de heuvelachtige Eislek 
voor het glooiende Guttland. De lunch is 
riant met onder andere citroentaart en de 
gebruikelijke luxe broodjes. Op de Côte 
des Religieuses in Longwy doen we onze 
beste imitatie van Tadej Pogačar, die 

afgelopen Tour de France op deze klim 
naar de etappezege sprintte. Bij het hotel 
proosten we op deze prachtige fietsdag 
en kijken in de lobby de Touretappe van 
de dag.

Sterke diesels
De volgende ochtend fietsen we in het 
zonnetje tussen de golvende zonne-
bloemvelden. Welkom in La Douce 
France! Tijdens deze etappe staan 145 
kilometers en 2100 hoogtemeters op het 
programma, een pittige kluif. Op het 
glooiende terrein met zijn korte klimme-
tjes in de Lorraine kun je lekker tempo 
maken en dat doet de voorste groep dan 
ook. Onze ervaren wegkapitein Gerard 

leidt de voorste groep met militaire 
precisie. Zo nu en dan komt hij voorbij 
gestoven om deelnemers die vooruit 
rijden tot de orde te roepen. Zo blijft de 
groep netjes bij elkaar.

We genieten van de rust, ruimte en 
vergezichten in de Lorraine, terwijl Piet 
en Els nek-aan-nek gaan op het klim-
segment de Côte de Bièvre (max 11%). 
De pains au chocolat en croissants gaan 
bij de lunch als warme broodjes over de 
toonbank. Dan draaien we terug naar de 
Ardennen, via een reeks lange beklim-
mingen. Ondertussen wordt het verschil 
tussen de groepen kleiner. Terwijl de 
voorste groepen na twee dagen aan 

‘We krijgen alles geserveerd wat 
fietsen zo mooi maakt’
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kracht verliezen, rijden Paul, Naren en 
Theo uit de rustige groep door als sterke 
diesels. Hulde voor de rustige groep! 

We fietsen over golvende landwegen met 
een afwisseling van weidse vergezichten 
en door eindeloze bossen door één van 
de dunst bevolkte streken van België. In 
Han-sur-Lesse klikken we uit de pedalen 
bij het tweede viersterrenhotel van de 
reis. Diesel Theo en doorzetter Carolien 
krijgen de prijs voor de strijdlust. Ca-
rolien begon in de middelste groep, maar 
maakte haar reis met verve af met de 
snelle groep, chapeau!

Klimgeiten
135 kilometer, 1600 hoogtemeters, La 
Redoute en de Cauberg; de laatste etappe 
is een mooie en uitdagende afsluiter. 
Voor degenen die de scherprechter uit 
Luik-Bastenaken-Luik liever overslaan, is 
er een alternatieve route onderlangs. De 
rustige groep vertrekt een uurtje eerder, 
met als doel dat we tegelijkertijd finishen 
op de Cauberg.

De benen zijn vermoeid, maar de stem-
ming is feestelijk. We vertrekken met 
fraaie panorama’s over de Ardennen; 
de laatste etappe is minstens zo mooi 
als de etappes ervoor. De voorste groep 
maakt steady tempo, totdat de ketting 
van Erroll eraf loopt en vastslaat tegen 
het frame. Gelukkig is Fré binnen vijf 
minuten ter plekke om hem met een 
gloednieuwe ketting op weg te helpen.

Een vlakke fase volgt waarin we krach-
ten kunnen sparen voor het monster: 
La Redoute (1,5 km, max 20%)! Het 
icoon van de Ardennen neemt akelige 
percentages aan terwijl op de weg 
tientallen keren ‘PHIL’ ‘PHIL’ ‘PHIL’ 
staat gekalkt, als ode aan lokale held 
Philippe Gilbert. Klimgeit Michiel 
versnelt vlak voor de top en pakt het 
klimklassement. Ook het peloton stijgt 
op de helling boven zichzelf uit, onder 
wie Jeroen die nog altijd zonder berg-
verzet fietst. De lunch een paar kilo-
meter na de top smaakt beter dan ooit. 
De deelnemers laten zich glimlachend 

‘Humor is het 
smeermiddel 
van dit peloton’ 
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fotograferen met een bord met opdruk 
‘Pijn is fijn, Redoute moet’. 

Klasbakken
Ondertussen rijdt de rustige groep met 
Paul, Theo en Naren nog altijd vooruit. 
Grote klasse van deze diesels. In de 
eindfase richting Limburg nemen de 
hoogtemeters af en het enthousias-
me toe. Op de Cauberg laten we nog 
één keer de klimmersbenen spreken. 
Onder luid gejuich van Mark, Amy, Fré, 
familie en vrienden van de deelnemers 

rollen we onder de Fietssport-finish-
boog door op bij Landal. Deelnemers 
feliciteren elkaar met een high five of 
boks en vallen in de armen bij familie. 
Er wordt geproost met een heerlijk 
koud Koerspret-biertje dat onder de 
finishboog wordt uitgedeeld. De reis 
zit er dan op, maar veel deelnemers 
eten een hapje mee op het terras bij het 
gezellige wielercafé van Landal. In de 
avondzon worden verhalen uitge-
wisseld met een glimlach. Het grote 
nagenieten kan beginnen. •

Ook met Fietssport mee op reis? 

Five Countries vindt in 2023 eind 

juni plaats: een fietsavontuur door 

vijf landen in vier dagen. Check 

BIKETRIPS.CC
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COLUMN

Drempel
Christiaan Warger (49) 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. 

Na een zeer droge zomer is het hoog tijd 
voor een natte herfst. Het mulle zand, hoe 
leuk soms ook, verhardt dan snel weer tot 

begaanbare gravelstroken. Dat fietst meteen beter 
en onze actieradius schiet omhoog. Regen voor de 
natuur is als de sportdrank in de bidon van de fiet-
ser. Dus laten we hopen op veel regen deze herfst!

De meeste fietsers, ook gravelrijders, zijn droog-
weer-fietsers. Met een zonnetje is het leukst, maar 
een grijze hemel mag ook. Als het maar droog is. 
Toch is fietsen in de regen bevrijdend. Je moet over 
een flinke drempel heen om te vertrekken, alles wil 
binnen blijven. Dat heb ik zelf ook. Alleen weet ik 
dat binnen blijven niets te bieden heeft. De fietser 

al helemaal niet. Wielrenners kunnen zich nog 
vermaken met Zwift, maar de gravelrijder heeft 
niets te zoeken achter een laptop op een gravelbi-
ke. De dikke banden slaan ineens nergens op, de 
fietstassen al helemaal niet. De gravelrijder bestaat 
alleen buiten. Of het nou regent of niet. Als het 
maar buiten is.

Dus blijf vooral niet binnen als het regent. Ik zei 
het al, fietsen in de regen werkt bevrijdend. De eni-
ge horde die je moet nemen als je nog binnen bent. 
Trotseer daarom de drang om binnen te blijven, 

stap gewoon op je fiets en ga op avontuur. Voel de 
regen in je gezicht. Voel hoe je kleding langzaam 
doorweekt raakt. Voel hoe je schoenen de regen 
eerst nog dapper weren en ontdek het omslagpunt 
alsof je schoenen het ineens opgeven en de boel 
snel onder water loopt. Natuurlijk kun je over-
schoenen aandoen, maar fietsen met kletsnatte 
voeten kan ook prima. Een regenjack raad ik wel 
aan, anders blijf je niet warm. 

Fietsen in de regen gaat over ontspannen en toela-
ten. Om dan te ontdekken dat slecht weer eigenlijk 
niet bestaat. Het bestaat alleen als je binnen bent 
of er niet aan wil. Geef je jezelf over, dan is fietsen 
in de regen een groot geschenk. Zoals leven op 
aarde totaal onmogelijk is zonder water en (bijna) 
niets tot groei en bloei komt zonder water; zo 
kunnen we als gravelrijder de mooiste en meest 
indrukwekkende avonturen beleven in de regen. 
Dus zeg ja tegen de regen en geniet! •

“Geef je jezelf over, dan is fietsen 
in de regen een groot geschenk”
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Hét overzicht van alle NTFU-toertochten in  
Nederland voor racefiets en mountainbike!

Kalender september t/m december 2022
(onder voorbehoud)



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 MOUNTAINBIKETOCHTEN 
Of je nu op je gemak van de natuur wilt genieten of over uitdagende singletracks 
wilt slingeren. Van de uitgestrekte heidevelden op de Veluwe tot ondoordringbare 
Brabantse bossen. En van rustig peddelen en bijkletsen tussen de bomen tot je 
grenzen verleggen op technische parcoursen. Nederland barst van de prachtige 
mountainbiketochten. Op onze site en in de app vind je dit najaar tot wel 200 tochten. 
FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN
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Fietssport PLUS!

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

EEN BETROUWBARE VERZEKERING VOOR AL JE FIETSEN
Niets zo vervelend als een val met je fiets. Dat begrijpen we. Wij helpen je daarom snel 
terug het zadel in. Wij zorgen ervoor dat je makkelijk schade indient, snel antwoord 
krijgt op je vragen en op de hoogte wordt gehouden van de status van jouw claim.
• Standaard tot 1.000 euro verzekerd
• Geldig tijdens trainingsritten én toertochten
• Persoonlijke eigendommen meeverzekerd
• Laat je fiets repareren bij een fietsenmaker naar keuze
• Snel en makkelijk schade indienen
FIETSSPORT.NL/VERZEKERING

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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Deze Fietssport kalender bevat informatie over de plaats waar de tocht 
van start gaat, de te kiezen afstanden en starttijden. De kwaliteit en de 
faciliteiten worden aangegeven met behulp van onderstaande iconen.

Legenda

Kwaliteit Route en veiligheid Faciliteiten

Organisatie Doelgroepen

Extra goed geregeld Gepijlde route

Route in GPS beschikbaar

Douches

Douches voor vrouwen

Damestoiletten

Fietsafspuitplaats

(Bewaakte) fietsenstalling 
Scan & Go

Voorinschrijving mogelijk

Tocht speciaal voor dames

E-bikes welkom

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.

  NTFU Erkend 
Algemeen  Voldoende beoordeeld op Fietssport.nl door deelnemers - Ja
Organisatie Korting voor NTFU-leden Ja Ja
 Vlotte doorstroming Ja  Ja
 NTFU voorinschrijving en Scan & Go - Ja
 Bewaakte fietsenstalling - Ja
 Parkeergelegenheid bij start en finish - Ja
 Toiletten en douches M/V - Ja
 Gratis bevoorrading - Ja
 Noodreparatiemateriaal beschikbaar - Ja
Communicatie Gedragsregels en tochtreglement bekend Ja Ja
 Eigen website voor tocht - Ja
Routes Volledig uitgepijlde route  Ja  Ja
 GPS - Ja
Natuur en Milieu Bewegwijzering milieuvriendelijk opgehangen Ja  Ja
 Afvalbakken Ja Ja
Veiligheid EHBO en hulpverleningsvoertuig Ja Ja

Wat kun je verwachten bij een NTFU tocht?

W
EG

TO
C

H
TE

Nza  HerinneringenRit Amersfoort
17 Stichting Alzheimer Nederland 11.00 40
SEP www.herinneringenrit.nl 10.00 80 

09.00 120
08.00 160

za  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid
17 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 90
SEP www.mh2d.nl 120 

160

zo  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid
18 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 90
SEP www.mh2d.nl 120 

160

zo  Airborne klimtoert.&steun Oekraïense kind. Arnhem
18 WV Reto 09.00-09.15 43
SEP 026-4420087 09.00-11.00 60 

www.reto-arnhem.nl 08.00-10.00 105 
08.00-10.00 160

zo  Cycling Challenge Hoogland Amersfoort
18 Snel Verzet Hoogland 08.00-11.00 80
SEP www.snelverzet.nl 08.00-10.00 115 

08:00-10.00 160
08.00-09.30 200

zo  Cycling Challenge Hoogland-Toerfietsed. Amersfoort
18 Snel Verzet Hoogland 10.00-13.00 30
SEP www.snelverzet.nl 

zo  Gran Fondo Veluwe Vaassen
18 Velomanagement BV 08.30-11.00 90
SEP 06-53274042 130 

www.nltourrides.nl 160 

zo  Harbour Tour Rotterdam
18 Golazo Cycling NL B.V. 08.00-11.00 80
SEP 085-4863601 100 

www.harbourtour.nl 135 

zo  Hollandse Kroontocht Hoorn
18 Westfriese Toerclub 09.00-10.00 65
SEP www.wftc.eu 95 

zo  Kees Korstanje Toertocht Kapelle
18 TTC Kapelle'79 08.30-10.00 60
SEP 06-53514204 110 

www.ttckapelle79.nl 

zo  Saxo Bank Dam tot Dam FietsClassic Amsterdam
18 Stichting Le Champion 09.30-09.55 40
SEP 072-5338136 09.00-09.55 60 
www.binckbankdamtotdamfietsclassic.nl 08.30-09.30 85 

08.30-09.30 105 
08.00-09.30 150

zo  Tour de Vélo Heuvelrug Amerongen
18 Vélo Heuvelrug 08.00-10.00 80
SEP www.veloheuvelrug.nl 125 

zo  TWC Dommeldal Challenge Sint Oedenrode
18 TWC Dommeldal 08.30-10.00 60
SEP www.twcdommeldal.nl 94 

za  Bikeshoe4u Herfst Klassieker Nijkerk
24 VOEK Toerfietsclub Nijkerk 08.00-11.00 80
SEP 06-46230954 115

www.voeknijkerk.nl 

za  BRM 600 Boekelo Boekelo
24 Randonneurs Nederland 09.00 600
SEP www.randonneurs.nl 

za  De Langstraat Klassieker Waalwijk
24 TC Waalwijk 10.00-12.00 18
SEP www.delangstraatklassieker.nl 10.00-12.00 40 

08.00-12.00 60
08.00-10.00 90
08.00-10.00 130 

za  De Utrechtse Etapas Utrecht
24 Central Events BV 09.30-10.00 35
SEP 030-8774491 10.00-11.00 60 

www.utrechtse-etapas.nl 

za  Snerttocht Huizen
24 WTC Huizen 09.30-12.00 70
SEP 035-5255154 09.00-12.00 100 

www.wtchuizen.nl 

za  Theo Middelkamp Tocht Absdale
24 T.C. Axel 08.00-12.00 40
SEP www.tcaxel.nl 08.00-11.00 60 

08.00-10.00 90

za  Zuiderzee Klassieker Amersfoort
24 Maag Lever Darm Stichting 09.00-09.30 50
SEP www.zuiderzeeklassieker.nl 80 

120
180

zo  22e Opa de Koning Tocht Absdale
25 T.C. Axel 08.00-12.00 40
SEP 08.00-11.00 60 

08.00-10.00 90
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Nza  HerinneringenRit Amersfoort
17 Stichting Alzheimer Nederland 11.00 40
SEP www.herinneringenrit.nl 10.00 80 

09.00 120
08.00 160

za  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid
17 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 90
SEP www.mh2d.nl 120 

160

zo  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid
18 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 90
SEP www.mh2d.nl 120 

160

zo  Airborne klimtoert.&steun Oekraïense kind. Arnhem
18 WV Reto 09.00-09.15 43
SEP 026-4420087 09.00-11.00 60 

www.reto-arnhem.nl 08.00-10.00 105 
08.00-10.00 160

zo  Cycling Challenge Hoogland Amersfoort
18 Snel Verzet Hoogland 08.00-11.00 80
SEP www.snelverzet.nl 08.00-10.00 115 

08:00-10.00 160
08.00-09.30 200

zo  Cycling Challenge Hoogland-Toerfietsed. Amersfoort
18 Snel Verzet Hoogland 10.00-13.00 30
SEP www.snelverzet.nl 

zo  Gran Fondo Veluwe Vaassen
18 Velomanagement BV 08.30-11.00 90
SEP 06-53274042 130 

www.nltourrides.nl 160 

zo  Harbour Tour Rotterdam
18 Golazo Cycling NL B.V. 08.00-11.00 80
SEP 085-4863601 100 

www.harbourtour.nl 135 

zo  Hollandse Kroontocht Hoorn
18 Westfriese Toerclub 09.00-10.00 65
SEP www.wftc.eu 95 

zo  Kees Korstanje Toertocht Kapelle
18 TTC Kapelle'79 08.30-10.00 60
SEP 06-53514204 110 

www.ttckapelle79.nl 

zo  Saxo Bank Dam tot Dam FietsClassic Amsterdam
18 Stichting Le Champion 09.30-09.55 40
SEP 072-5338136 09.00-09.55 60 
www.binckbankdamtotdamfietsclassic.nl 08.30-09.30 85 

08.30-09.30 105 
08.00-09.30 150

zo  Tour de Vélo Heuvelrug Amerongen
18 Vélo Heuvelrug 08.00-10.00 80
SEP www.veloheuvelrug.nl 125 

zo  TWC Dommeldal Challenge Sint Oedenrode
18 TWC Dommeldal 08.30-10.00 60
SEP www.twcdommeldal.nl 94 

za  Bikeshoe4u Herfst Klassieker Nijkerk
24 VOEK Toerfietsclub Nijkerk 08.00-11.00 80
SEP 06-46230954 115

www.voeknijkerk.nl 

za  BRM 600 Boekelo Boekelo
24 Randonneurs Nederland 09.00 600
SEP www.randonneurs.nl 

za  De Langstraat Klassieker Waalwijk
24 TC Waalwijk 10.00-12.00 18
SEP www.delangstraatklassieker.nl 10.00-12.00 40 

08.00-12.00 60
08.00-10.00 90
08.00-10.00 130 

za  De Utrechtse Etapas Utrecht
24 Central Events BV 09.30-10.00 35
SEP 030-8774491 10.00-11.00 60 

www.utrechtse-etapas.nl 

za  Snerttocht Huizen
24 WTC Huizen 09.30-12.00 70
SEP 035-5255154 09.00-12.00 100 

www.wtchuizen.nl 

za  Theo Middelkamp Tocht Absdale
24 T.C. Axel 08.00-12.00 40
SEP www.tcaxel.nl 08.00-11.00 60 

08.00-10.00 90

za  Zuiderzee Klassieker Amersfoort
24 Maag Lever Darm Stichting 09.00-09.30 50
SEP www.zuiderzeeklassieker.nl 80 

120
180

zo  22e Opa de Koning Tocht Absdale
25 T.C. Axel 08.00-12.00 40
SEP 08.00-11.00 60 

08.00-10.00 90
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Nza  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid

17 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 35
SEP www.mh2d.nl 50 

70 
100

zo  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid
18 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 80
SEP www.mh2d.nl 35 

50
70 

zo  18e Zeuv’mhuuster ATB Veldtoert. Zevenhuizen
18 Stichting ATB Zevenhuizen 09.00-10.00 35
SEP 06-52302421 55 

www.atbzevenhuizen.nl 

zo  Bouwselect MTB toertocht Aa en Hunze Gieten
18 TFC Gieten 08.00-10.00 35
SEP 0592-264080 08.30-09.30 55

www.tfcgieten.nl 08.30-09.30 75 

zo  Cycling Challenge Hoogland Amersfoort
18 Snel Verzet Hoogland 08.00-10.00 100
SEP www.snelverzet.nl 08.00-09.30 130 

zo  Graveltocht Vorden Vorden
18 Achtkastelenrijders 08.30-10.00 40
SEP 0575-556856 80 

zo  Groesbeeks Gruwelijkste Groesbeek
18 Stichting Road4Energy 09.30-10.00 25
SEP www.road4energy.nl 09.00-09.30 50 

08.30-09.00 75
08.00-08.30 100

zo  KCC Euregio Gravelride Eibergen
18 RTC De Stofwolk 09.00-10.00 33
SEP 06-14846327 09.00-10.00 53 

www.euregiogravelride.nl 08.00-10.00 85 
08.00-10.00 117

zo  Tongelaartocht Gassel
18 TWC De Tweewielers Gassel 08.30-10.00 30
SEP 0486-472530 47 

www.detweewielersgassel.nl 

zo  TWC Dommeldal Challenge St. Oedenrode
18 TWC Dommeldal 08.30-10.00 25
SEP 06-52078114 35 

www.twcdommeldal.nl 45 
60

zo  Wielervereniging Diessen Diessen
18 Wieler Vereniging Diessen 08.30-10.00 30
SEP 106-53396537 08.30-10.00 45 

www.wvdiessen.nl 08.30-09.30 60 

vr/zo  LTD Gravel Raid Hellenthal
23- St. International Cycling Events 06.00-12.00 110
25 www.ltdgravelraid.cc 06.00-12.00 140 
SEP 06.00-10.00 141

za  Bikeshoe4u Herfst Klassieker Gravelride Nijkerk
24 VOEK Toerfietsclub Nijkerk 08.00-11.00 60
SEP 06-46230954

www.voeknijkerk.nl 

za  Bos en Berg Klassieker Enter
24 Toerclub Enter 09.00-10.00 30
SEP 06-30881899 45 

www.toerclubenter.nl 55 

za  De Hattemer Herfst ATB tocht Hattem
24 Toerclub Hattem 09.00-10.30 30
SEP 06-23806751 45 

www.toerclubhattem.nl 

za  De Langstraat Klassieker Waalwijk
24 TC Waalwijk 08.00-10.00 50
SEP 70 

za/zo  Kanjers voor Kanjers veldtoertocht Aalten
24- TWV De Peddelaars 08.30-10.00 30
25 06-16082394 40 
SEP 55

zo  ATBeetje Vals Plat Exloo
25 Team Biking Neighbours Exloo 08.30-10.00 20
SEP 06-20619746 30 

www.biking-neighbours.nl 50 

zo  Bioracer MTB tocht Den Dungen
25 WTTC Vlug Trug 08.00-10.00 33
SEP www.vlugtrug.nl 40 

48
57
65 

zo  Boktocht Vriezenveen
25 Wielerclub Twenterand 12.00-13.00 50
SEP

zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 09.30-11.30 65
SEP www.nl.cyclevoorjehart.nl 95 

zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 11.30-12.30 27
SEP www.nl.cyclevoorjehart.nl 11.00-12.00 43 

10.00-12.00 60
09.30-12.00 82

zo  Eanske 3 moal Enschede
25 EWV Het Oosten 08.30-10.00 20
SEP 06-12265323 40 

www.ewv-hetoosten.nl 60 

zo  Geopark Hondsrug Classic Gasselte
25 Pro Cycling Nederland 09.00-12.00 60
SEP www.geoparkhondsrugclassic.nl 

zo  GeuzenGraveltocht Zoetermeer
25 TV Zoetermeer '77 10.00-11.00 65
SEP 079-3605294

www.tvzoetermeer77.nl 

zo  GeuzenMTBtocht Zoetermeer
25 TV Zoetermeer '77 10.00-12.00 35
SEP 079-3605294

www.tvzoetermeer77.nl 

zo  Hel van de Peel Liessel
25 Marmatrimmers 08.00-08.30 100
SEP

zo  Kanjers voor Kanjers veldtoertocht Aalten
25 TWV De Peddelaars 08.30-10.00 30
SEP 06-16082394 40 

55

zo  Rooj Tracks Venray
25 ATB-vereniging Mudhunters 08.00-10.00 40
SEP www.mudhunters.nl 50 

65

zo  Strade Bianche Achterhoek-Gijs Verdick mem. Lochem
25 LWC De Paaschberg 10.00-11.00 75
SEP 06-41682124 09.00-10.00 110 

stradebiancheachterhoek.com 08.00-09.00 150

za  Strade Leudal 2e editie Buggenum
25 Wielerevenementen Leudal 08.00-11.00 60
SEP 08.30-10.30 90 

www.wielerevenementenleudal.nl 

 
za  34e Stouwdam Herfstveldtoert. Hattemerbroek
1 CYCLO'78 Wezep 09.00-10.00 30
OKT www.cyclo78wezep.nl 50 

za  BettBoss Graveltour Drachten
1 FTC Smallingerland 08.30-09.30 60
OKT 10512-531655 08.00-09.00 85 

www.ftcsmallingerland.nl 

za  Goudsbergtocht Wekerom
1 WV Tour de Force 09.00-10.00 35
OKT www.wvtourdeforce.nl 45 

60

zo  De Pedaleur Bikes MTB Montferlandtocht Beek
2 TC de Liemers 08.30-10.00 50
OKT 06-51225180

www.tcdeliemers.nl 

zo  Gravel/ATB rit Oss Oss
2 TTC Oss 08.30-10.00 50
OKT 06-13152109 80 

www.ttcoss.nl 

zo  MTB Stuifduinen challenge Bergharen
2 Fietsclub de HerBerg 08.30-10.00 16
OKT www.twcdeherberg.nl 32 

48

zo  Vasser Heuvelen Classic Nutter
2 WTC Geesteren 09.00-10.00 35
OKT www.wtcg.nl 09.00-10.00 45 

08.30-09.30 55
08.30-09.30 65
08.30-09.30 90 

zo  Velo gravelride Meijel
2 TWC De Vélo 06.00-12.00 60
OKT 06-51342901 90 

www.twcdevelo.nl 

zo  Witrijttocht Eersel
2 TWC De Contente 10.00 17
OKT 06-52398000 08.00-10.30 35

www.contente.nl 08.00-10.30 50 
08.00-10.30 75
08.00-10.30 76

za  AH Abe Brouwer Parel van Drenthe Toert. Havelte
8 Mountainbikevereniging Havelte 09.00-10.30 25
OKT 0521-351674 45 

www.mtbhavelte.nl 

za  Ermelose MTB tocht Ermelo
8 Veluwse Wieler Vereniging 09.00-10.30 30
OKT 06-82585222 09.00-10.30 45 

www.vwv-ermelo.nl 09.00-10.30 60 
08.00-09.00 100

za  Koster Glas en Kozijnen tocht Zuidlaren
8 F.T.C. Dobberieders 09.30-10.30 30
OKT www.dobberieders.nl 09.00-10.30 60 

08.00-09.30 100

za  Waypoint GPS-ATB Marathon Zuna
8 Tourclub Rijssen 08.00-09.00 100
OKT www.gpsmarathon.nl 130 

zo  Brabantse Strade Bianche Mill
9 WC Mill 08.00-10.00 65
OKT www.brabantsestradebianche.nl 85 

120
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N zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 11.00-12.00 30
SEP nl.cyclevoorjehart.nl 45 

zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 09.00-12.00 70
SEP nl.cyclevoorjehart.nl 09.00-12.00 100 

09.00-11.30 150

zo  Dijk van een Tocht Ammerzoden
25 WTC “De Roode Leeuw” 08.30-12.00 45
SEP 06-22243778 90 

www.wtcderoodeleeuw.nl 135 

zo  Geuzenfietstocht Zoetermeer
25 TV Zoetermeer ‘77 10.00-12.00 25
SEP 079-3605294 10.00-12.00 34 

www.tvzoetermeer77.nl 10.00-11.00 50 
10.00-11.00 75

zo  Kald Kletske Klinkerkoers Dokkum
25 St. Prom. Wielren. Noardeast Fryslan 08.00-10.00 50
SEP www.kaldkletske-klinkerkoers.nl 55 

100
150

zo  Rondje Oud Ade en Duinentocht Nieuwkoop
25 RTC Nieuwkoop 09.00-11.00 50
SEP 08.30-10.30 100 

zo  Veluwse Herfsttocht Driebergen
25 Driebergse Tour Club 09.00-11.30 25
SEP 0346-211898 09.00-11.00 50 

www.dtcnet.nl 08.30-11.00 80 
08.00-10.30 110
08.00-10.00 140

za  Markertoer Purmerend
1 Stichting Le Champion 09.00-12.00 50
OKT 072-5338136 09.00-11.00 90 

www.lechampion.nl 

za  OktoberFest Ride Eindhoven
1 Velomanagement BV 12.00-14.00 65
OKT 06-53274042 90 

www.nltourrides.nl 110

za  Plassentocht Ouderkerk a/d IJssel
1 Tourclub De Waardrenner 09.30-10.30 50
OKT 06-20466237 09.15-10.00 85 

www.tcdewaardrenner.org 09.00-10.00 125 

za  Ride for the Roses Aalsmeer
1 I Care Producties B.V. 06.00-12.00 25
OKT www.ridefortheroses.nl 50 

100
200
300 

za  Tour de Twente Milieu Hengelo
1 DFC ‘De Twickel Trappers’ 08.30-10.00 43
OKT 0900-8520111 47 

www.twentemilieu.nl 62 
89

110
za  Tour de Twente Milieu Enschede
1 DFC ‘De Twickel Trappers’ 08.30-10.00 43
OKT 0900-8520111 47 

www.twentemilieu.nl 62 
89

110
za  Tour de Twente Milieu Almelo
1 DFC ‘De Twickel Trappers’ 08.30-10.00 43
OKT 0900-8520111 47 

www.twentemilieu.nl 62 
89

110
zo  Herfsttocht Hoorn
2 Westfriese Toerclub 09.00-10.00 62
OKT 88 

za  BRM 200 Dronten Dronten
8 Randonneurs Nederland 09.00 200
OKT www.randonneurs.nl 

za  HerfstTocht Zoetermeer
8 TV Zoetermeer '77 09.00-10.00 61
OKT 079-3605294 09.00-10.00 91 

www.tvzoetermeer77.nl 09.00-09.30 120 
09.00-09.30 121

za  Sluitingstocht Amsterdam
8 RTC Express 09.00-11.00 60
OKT 06-15176562 100 

www.rtc-express.nl 101 

zo  Gelre’s Mooste Ermelo
9 Velomanagement BV 09.00-11.00 75
OKT 06-53274042 110 

www.nltourrides.nl 145 

zo  Herfsttocht Weesp
9 TFC Weesp 11.00 35
OKT 06-53960749 10.00 80 

tfcweesp.nl 

zo  Voorne-Putten classics Spijkenisse
9 TC Voorne Putten 09.15 50
OKT www.tcvp.nl 09.00 100 

za  RTC Rally Herfsttocht Sneek
15 RTC Rally 09.00-11.00 80
OKT 06-10379035 120 

www.rtcrally.nl 

zo  ATB club de berg Stramproy
16 ATB Club de Berg 08.30-10.30 35
OKT 45 

55
65

zo  Meewind Koers Amersfoort
16 St. Internationaal Cycling Events 07.30-10.00 120
OKT 088-3665410

www.meewindkoers.nl 

za  BRM 300km Maasland Maasland
22 Randonneurs Nederland 09.00 200
OKT www.randonneurs.nl 

za  Klinker Classic Nijkerk
22 Ben de Ruiter Tweewielers 13.05-14.00 42
OKT www.deburchtcycling.nl 13.05-14.00 50 

13.05-14.00 67
13.00-13.05 75

zo  Najaarstocht Batauwers Tiel
30 Toerclub De Batauwers Tiel 09.30-11.00 80
OKT www.batauwers.nl 

zo  Sluitingstocht Rondje Gouderak en De Loet Nieuwkoop
30 RTC Nieuwkoop 09.00-11.00 40
OKT www.rtcnieuwkoop.nl 08.30-10.30 80 

za  12de Herfst Wegrit Maldegem
5 Int. Ver. De Wielertoerist 08.00-14.00 40
NOV www.dewielertoerist.nl
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Nza  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid

17 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 35
SEP www.mh2d.nl 50 

70 
100

zo  Mergelheuvelland 2-daagse Sint Geertruid
18 WTC Sint Geertruid 07.30-11.00 80
SEP www.mh2d.nl 35 

50
70 

zo  18e Zeuv’mhuuster ATB Veldtoert. Zevenhuizen
18 Stichting ATB Zevenhuizen 09.00-10.00 35
SEP 06-52302421 55 

www.atbzevenhuizen.nl 

zo  Bouwselect MTB toertocht Aa en Hunze Gieten
18 TFC Gieten 08.00-10.00 35
SEP 0592-264080 08.30-09.30 55

www.tfcgieten.nl 08.30-09.30 75 

zo  Cycling Challenge Hoogland Amersfoort
18 Snel Verzet Hoogland 08.00-10.00 100
SEP www.snelverzet.nl 08.00-09.30 130 

zo  Graveltocht Vorden Vorden
18 Achtkastelenrijders 08.30-10.00 40
SEP 0575-556856 80 

zo  Groesbeeks Gruwelijkste Groesbeek
18 Stichting Road4Energy 09.30-10.00 25
SEP www.road4energy.nl 09.00-09.30 50 

08.30-09.00 75
08.00-08.30 100

zo  KCC Euregio Gravelride Eibergen
18 RTC De Stofwolk 09.00-10.00 33
SEP 06-14846327 09.00-10.00 53 

www.euregiogravelride.nl 08.00-10.00 85 
08.00-10.00 117

zo  Tongelaartocht Gassel
18 TWC De Tweewielers Gassel 08.30-10.00 30
SEP 0486-472530 47 

www.detweewielersgassel.nl 

zo  TWC Dommeldal Challenge St. Oedenrode
18 TWC Dommeldal 08.30-10.00 25
SEP 06-52078114 35 

www.twcdommeldal.nl 45 
60

zo  Wielervereniging Diessen Diessen
18 Wieler Vereniging Diessen 08.30-10.00 30
SEP 106-53396537 08.30-10.00 45 

www.wvdiessen.nl 08.30-09.30 60 

vr/zo  LTD Gravel Raid Hellenthal
23- St. International Cycling Events 06.00-12.00 110
25 www.ltdgravelraid.cc 06.00-12.00 140 
SEP 06.00-10.00 141

za  Bikeshoe4u Herfst Klassieker Gravelride Nijkerk
24 VOEK Toerfietsclub Nijkerk 08.00-11.00 60
SEP 06-46230954

www.voeknijkerk.nl 

za  Bos en Berg Klassieker Enter
24 Toerclub Enter 09.00-10.00 30
SEP 06-30881899 45 

www.toerclubenter.nl 55 

za  De Hattemer Herfst ATB tocht Hattem
24 Toerclub Hattem 09.00-10.30 30
SEP 06-23806751 45 

www.toerclubhattem.nl 

za  De Langstraat Klassieker Waalwijk
24 TC Waalwijk 08.00-10.00 50
SEP 70 

za/zo  Kanjers voor Kanjers veldtoertocht Aalten
24- TWV De Peddelaars 08.30-10.00 30
25 06-16082394 40 
SEP 55

zo  ATBeetje Vals Plat Exloo
25 Team Biking Neighbours Exloo 08.30-10.00 20
SEP 06-20619746 30 

www.biking-neighbours.nl 50 

zo  Bioracer MTB tocht Den Dungen
25 WTTC Vlug Trug 08.00-10.00 33
SEP www.vlugtrug.nl 40 

48
57
65 

zo  Boktocht Vriezenveen
25 Wielerclub Twenterand 12.00-13.00 50
SEP

zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 09.30-11.30 65
SEP www.nl.cyclevoorjehart.nl 95 

zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 11.30-12.30 27
SEP www.nl.cyclevoorjehart.nl 11.00-12.00 43 

10.00-12.00 60
09.30-12.00 82

zo  Eanske 3 moal Enschede
25 EWV Het Oosten 08.30-10.00 20
SEP 06-12265323 40 

www.ewv-hetoosten.nl 60 

zo  Geopark Hondsrug Classic Gasselte
25 Pro Cycling Nederland 09.00-12.00 60
SEP www.geoparkhondsrugclassic.nl 

zo  GeuzenGraveltocht Zoetermeer
25 TV Zoetermeer '77 10.00-11.00 65
SEP 079-3605294

www.tvzoetermeer77.nl 

zo  GeuzenMTBtocht Zoetermeer
25 TV Zoetermeer '77 10.00-12.00 35
SEP 079-3605294

www.tvzoetermeer77.nl 

zo  Hel van de Peel Liessel
25 Marmatrimmers 08.00-08.30 100
SEP

zo  Kanjers voor Kanjers veldtoertocht Aalten
25 TWV De Peddelaars 08.30-10.00 30
SEP 06-16082394 40 

55

zo  Rooj Tracks Venray
25 ATB-vereniging Mudhunters 08.00-10.00 40
SEP www.mudhunters.nl 50 

65

zo  Strade Bianche Achterhoek-Gijs Verdick mem. Lochem
25 LWC De Paaschberg 10.00-11.00 75
SEP 06-41682124 09.00-10.00 110 

stradebiancheachterhoek.com 08.00-09.00 150

za  Strade Leudal 2e editie Buggenum
25 Wielerevenementen Leudal 08.00-11.00 60
SEP 08.30-10.30 90 

www.wielerevenementenleudal.nl 

 
za  34e Stouwdam Herfstveldtoert. Hattemerbroek
1 CYCLO'78 Wezep 09.00-10.00 30
OKT www.cyclo78wezep.nl 50 

za  BettBoss Graveltour Drachten
1 FTC Smallingerland 08.30-09.30 60
OKT 10512-531655 08.00-09.00 85 

www.ftcsmallingerland.nl 

za  Goudsbergtocht Wekerom
1 WV Tour de Force 09.00-10.00 35
OKT www.wvtourdeforce.nl 45 

60

zo  De Pedaleur Bikes MTB Montferlandtocht Beek
2 TC de Liemers 08.30-10.00 50
OKT 06-51225180

www.tcdeliemers.nl 

zo  Gravel/ATB rit Oss Oss
2 TTC Oss 08.30-10.00 50
OKT 06-13152109 80 

www.ttcoss.nl 

zo  MTB Stuifduinen challenge Bergharen
2 Fietsclub de HerBerg 08.30-10.00 16
OKT www.twcdeherberg.nl 32 

48

zo  Vasser Heuvelen Classic Nutter
2 WTC Geesteren 09.00-10.00 35
OKT www.wtcg.nl 09.00-10.00 45 

08.30-09.30 55
08.30-09.30 65
08.30-09.30 90 

zo  Velo gravelride Meijel
2 TWC De Vélo 06.00-12.00 60
OKT 06-51342901 90 

www.twcdevelo.nl 

zo  Witrijttocht Eersel
2 TWC De Contente 10.00 17
OKT 06-52398000 08.00-10.30 35

www.contente.nl 08.00-10.30 50 
08.00-10.30 75
08.00-10.30 76

za  AH Abe Brouwer Parel van Drenthe Toert. Havelte
8 Mountainbikevereniging Havelte 09.00-10.30 25
OKT 0521-351674 45 

www.mtbhavelte.nl 

za  Ermelose MTB tocht Ermelo
8 Veluwse Wieler Vereniging 09.00-10.30 30
OKT 06-82585222 09.00-10.30 45 

www.vwv-ermelo.nl 09.00-10.30 60 
08.00-09.00 100

za  Koster Glas en Kozijnen tocht Zuidlaren
8 F.T.C. Dobberieders 09.30-10.30 30
OKT www.dobberieders.nl 09.00-10.30 60 

08.00-09.30 100

za  Waypoint GPS-ATB Marathon Zuna
8 Tourclub Rijssen 08.00-09.00 100
OKT www.gpsmarathon.nl 130 

zo  Brabantse Strade Bianche Mill
9 WC Mill 08.00-10.00 65
OKT www.brabantsestradebianche.nl 85 

120
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N zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 11.00-12.00 30
SEP nl.cyclevoorjehart.nl 45 

zo  Cycle.nl Soest
25 Nederlandse Hartstichting 09.00-12.00 70
SEP nl.cyclevoorjehart.nl 09.00-12.00 100 

09.00-11.30 150

zo  Dijk van een Tocht Ammerzoden
25 WTC “De Roode Leeuw” 08.30-12.00 45
SEP 06-22243778 90 

www.wtcderoodeleeuw.nl 135 

zo  Geuzenfietstocht Zoetermeer
25 TV Zoetermeer ‘77 10.00-12.00 25
SEP 079-3605294 10.00-12.00 34 

www.tvzoetermeer77.nl 10.00-11.00 50 
10.00-11.00 75

zo  Kald Kletske Klinkerkoers Dokkum
25 St. Prom. Wielren. Noardeast Fryslan 08.00-10.00 50
SEP www.kaldkletske-klinkerkoers.nl 55 

100
150

zo  Rondje Oud Ade en Duinentocht Nieuwkoop
25 RTC Nieuwkoop 09.00-11.00 50
SEP 08.30-10.30 100 

zo  Veluwse Herfsttocht Driebergen
25 Driebergse Tour Club 09.00-11.30 25
SEP 0346-211898 09.00-11.00 50 

www.dtcnet.nl 08.30-11.00 80 
08.00-10.30 110
08.00-10.00 140

za  Markertoer Purmerend
1 Stichting Le Champion 09.00-12.00 50
OKT 072-5338136 09.00-11.00 90 

www.lechampion.nl 

za  OktoberFest Ride Eindhoven
1 Velomanagement BV 12.00-14.00 65
OKT 06-53274042 90 

www.nltourrides.nl 110

za  Plassentocht Ouderkerk a/d IJssel
1 Tourclub De Waardrenner 09.30-10.30 50
OKT 06-20466237 09.15-10.00 85 

www.tcdewaardrenner.org 09.00-10.00 125 

za  Ride for the Roses Aalsmeer
1 I Care Producties B.V. 06.00-12.00 25
OKT www.ridefortheroses.nl 50 

100
200
300 

za  Tour de Twente Milieu Hengelo
1 DFC ‘De Twickel Trappers’ 08.30-10.00 43
OKT 0900-8520111 47 

www.twentemilieu.nl 62 
89

110
za  Tour de Twente Milieu Enschede
1 DFC ‘De Twickel Trappers’ 08.30-10.00 43
OKT 0900-8520111 47 

www.twentemilieu.nl 62 
89

110
za  Tour de Twente Milieu Almelo
1 DFC ‘De Twickel Trappers’ 08.30-10.00 43
OKT 0900-8520111 47 

www.twentemilieu.nl 62 
89

110
zo  Herfsttocht Hoorn
2 Westfriese Toerclub 09.00-10.00 62
OKT 88 

za  BRM 200 Dronten Dronten
8 Randonneurs Nederland 09.00 200
OKT www.randonneurs.nl 

za  HerfstTocht Zoetermeer
8 TV Zoetermeer '77 09.00-10.00 61
OKT 079-3605294 09.00-10.00 91 

www.tvzoetermeer77.nl 09.00-09.30 120 
09.00-09.30 121

za  Sluitingstocht Amsterdam
8 RTC Express 09.00-11.00 60
OKT 06-15176562 100 

www.rtc-express.nl 101 

zo  Gelre’s Mooste Ermelo
9 Velomanagement BV 09.00-11.00 75
OKT 06-53274042 110 

www.nltourrides.nl 145 

zo  Herfsttocht Weesp
9 TFC Weesp 11.00 35
OKT 06-53960749 10.00 80 

tfcweesp.nl 

zo  Voorne-Putten classics Spijkenisse
9 TC Voorne Putten 09.15 50
OKT www.tcvp.nl 09.00 100 

za  RTC Rally Herfsttocht Sneek
15 RTC Rally 09.00-11.00 80
OKT 06-10379035 120 

www.rtcrally.nl 

zo  ATB club de berg Stramproy
16 ATB Club de Berg 08.30-10.30 35
OKT 45 

55
65

zo  Meewind Koers Amersfoort
16 St. Internationaal Cycling Events 07.30-10.00 120
OKT 088-3665410

www.meewindkoers.nl 

za  BRM 300km Maasland Maasland
22 Randonneurs Nederland 09.00 200
OKT www.randonneurs.nl 

za  Klinker Classic Nijkerk
22 Ben de Ruiter Tweewielers 13.05-14.00 42
OKT www.deburchtcycling.nl 13.05-14.00 50 

13.05-14.00 67
13.00-13.05 75

zo  Najaarstocht Batauwers Tiel
30 Toerclub De Batauwers Tiel 09.30-11.00 80
OKT www.batauwers.nl 

zo  Sluitingstocht Rondje Gouderak en De Loet Nieuwkoop
30 RTC Nieuwkoop 09.00-11.00 40
OKT www.rtcnieuwkoop.nl 08.30-10.30 80 

za  12de Herfst Wegrit Maldegem
5 Int. Ver. De Wielertoerist 08.00-14.00 40
NOV www.dewielertoerist.nl
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Nza  RABO Veldtoertocht Nunspeet Nunspeet

5 TC De Volharding 09.00-12.00 30
NOV www.tcdevolharding.nl 50 

60
80

zo  Bergense/Schoorlse duien en strandtocht Alkmaar
6 Toerclub Alcmaria Victrix 09.00-09.30 40
NOV 06-46678771

zo  Bergerheide ATB tocht Nieuw Bergen
6 TWC Noord-Limburg 08.30-10.00 45
NOV 06-53765238 62 

www.twcnoord-limburg.nl 

zo  Bikse Bos en Heidetocht Hilvarenbeek
6 RTC Hilvarenbeek 08.00-10.15 25
NOV www.rtch.nl 08.00-10.15 45 

08.00-09.15 65

zo  Boterkoektocht Tubbergen
6 WTC Tubbergen 08.30-10.00 35
NOV www.wtctubbergen.nl 45 

55 

zo  Brabants Mooiste Nistelrode
6 TWC De Voorsprong 08.30-10.00 35
NOV 06-44440581 45 

www.twcdevoorsprong.nl 55 

zo  DRP Herfsttocht MTB Assen Assen
6 MTB Assen 08.30-10.00 30
NOV www.mtbassen.nl 08.30-09.30 60 

zo  Gorsselse Heideveldtoertocht Gorssel
6 WTC Gorssel 09.00-10.30 38
NOV www.wtcgorssel.nl 58 

90

zo  Grensland MTB tocht Winterswijk
6 FTC Wenters 08.30-10.00 35
NOV www.ftcwenters.nl 45 

55

zo  Skoda-Wils najaarstocht Valkenswaard
6 TWC Valkenswaard 08.30-10.30 27
NOV www.twc-valkenswaard.nl 49 

zo  Veldtoertocht Audax Roosendaal
6 Audax Klub Nederland 08.00-10.00 23
NOV www.aknroosendaal.nl 33 

43

zo  Zwiers Kibbelkoele ATB Classic Schoonoord
6 FTC Emmen 09.00-10.00 30
NOV www.ftcemmen.nl 50 

za  VolkerWessels-Teunis Holterberg ATB T. Nijverdal
12 FTC CC '75 09.00-10.00 35
NOV www.cc75.nl 55 

za  Ermelose MTB tocht Ermelo
12 Veluwse Wieler Vereniging 09.00-10.30 30
NOV 06-82585222 45 

www.vwv-ermelo.nl 60 

zo  11Bergen MTB/Gravel toertocht Apeldoorn
13 A.R. & T.V. De Adelaar 09.30-11.00 25
NOV www.11bergen.nl 40 

55

zo  Clinic Downhillen Land van Horne Weert
13 TWC Weert 09.00-09.30 30
NOV www.twcweert.nl 

zo  Goossens Groenlo Gelders LandschapT.Eibergen
13 TC Eibergen 09.00-10.00 35
NOV www.tceibergen.nl 55 

zo  Gronings Mooiste Ter Apel
13 TFC De Ketting 09.00-10.00 30
NOV +31 63 8050373 09.00-10.00 55 

www.tfcdeketting.nl 08.30-10.00 75 

zo  Kidsclinic Land van Horne Weert
13 TWC Weert 09.00-09.30 20
NOV www.twcweert.nl 

zo  Land van Horne Gravelride Weert
13 TWC Weert 09.30-11.30 65
NOV 06-28133303 85 

www.twcweert.nl 

zo  Land van Horne MTB Toertocht Weert
13 TWC Weert 08.30-10.30 20
NOV www.twcweert.nl 30 

40

zo  Land van Horne MTB Toertocht Weert
13 TWC Weert 08.30-10.30 55
NOV www.twcweert.nl 08.30-09.30 65 

08.30-09.30 100

zo  Land van Horne MTB XL Weert
13 TWC Weert 09.00-10.30 30
NOV 06-28133303 09.00-10.30 40 

www.twcweert.nl 09.00-10.30 55 
09.00-10.00 65
09.00-10.00 100

zo  Maas-Grensland Toertocht Reuver
13 Twc de Paerssjtal Reuver 08.00-10.00 35
NOV 06-28145366 55 

www.twc-paerssjtal.nl 

zo  PLUS veldtoertocht Luyksgestel
13 TWC De Grensrijders 08.00-10.00 25
NOV 35 

45

zo  Rudi Kemna Classic' Veldtoer Oldenzaal
13 Oldenzaalse Wielerclub 08.30-10.00 35
NOV 0541-511383 55 

www.owc-oldenzaal.nl 

zo  Veldtoertocht “Tocht der Tochten” Hulst
13 TC Hulst 08.30-10.30 30
NOV www.tchulst.nl 40 

50

zo  Veldtoertocht Alphen Alphen
13 WTV Alphen 08.00-10.30 25
NOV www.wtvalphen.nl 40 

55

zo  Veldtoertocht Zeeland Zeeland
13 WSC Zeeland 08.30-09.30 32
NOV wsc-zeeland.nl 42 

52

zo  Vishandel Bomers Gravelride Lichtenvoorde
13 WTC Keitrappers 08.00-10.00 60
NOV +31 61 8261730 08.00-09.30 80 

www.keitrappers.nl 08.00-09.00 120 

zo  Vishandel Bomers Lus om LieveldeLichtenvoorde
13 WTC Keitrappers 09.00-10.30 35
NOV +31 68 261730 08.30-10.00 50 

www.keitrappers.nl 08.30-09.30 65 

 
za  Rock Solid Amersfoort
19 True Crit Cycling Productions 08.30-10.00 150
NOV www.truegrit.cc 

za  Swolsebostocht Wapenveld
19 Toerclub Swolland 08.30-10.30 30
NOV 106-31196904 45

www.swolland.nl 60 

zo  ATB Kuuletocht Langenboom
20 WTC De Doortrappers 08.00-10.00 35
NOV 06-23280285 52 

www.doortrappers.nl 

zo  Dutch Masters of MTB Haarle
20 Haarlese Wielerclub SaMo 06.30 200
NOV www.dutchmastersofmtb.nl 

zo  Dutch Masters of MTB Duo 100-100 km Haarle
20 Haarlese Wielerclub SaMo 06.30 200
NOV www.dutchmastersofmtb.nl 

zo  Dutch Masters of MTB E-Bike Marathon Haarle
20 Haarlese Wielerclub SaMo 07.00 100
NOV www.dutchmastersofmtb.nl 

zo  Gravelride Doortrappers Langenboom
20 WTC De Doortrappers 06.00-12.00 80
NOV 206-23280285

www.doortrappers.nl 

zo  Hei en Vennentocht Netersel
20 TWC Netersel 07.45-10.30 45
NOV www.tcnetersel.nl 09.00-10.00 55 

zo  Heksenheuveltocht Nederweert
20 TWC Nederweert 09.00-10.00 30
NOV twcnederweert.nl 09.00-10.00 50 

09.00-10.00 65
08.00-09.00 110

zo  Peddelaars Veldtoertocht Aalten Aalten
20 TWV De Peddelaars 08.30-10.00 30
NOV 06-16082394 40 

www.peddelaarsaalten.nl 55 

zo  SterkR-toertocht Hengelo
20 RTC Hengelo 08.30-10.00 35
NOV www.rtchengelo.nl 60 

zo  Tieks Tweewielers Slenerveldtocht ‘T Haantje
20 FTC Toerlust 09.30-10.30 30
NOV www.ftc-toerlust.nl 50 

za  Boverhoff Veld Toertocht Heerde
26 Toerclub Heerde 09.00-10.30 30
NOV 06-51913177 09.00-10.30 45 

www.tcheerde.nl 09.00-10.00 60 

za  Gooische Strade Bianche Soest
26 Tempo Soest 09.00-10.00 60
NOV 035-6023801 90 

www.tempo-soest.nl 
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N zo  Dak van Brabant Nuenen

9 Toerclub Nuenen 08.30-10.00 30
OKT www.tcnuenen.nl 40 

50

zo  GordyksterBikeFest Gorredijk
9 St. Gorredijk Vooruit 10.00-10.30 40
OKT www.gordyksterbikefest.nl 09.30-10.00 60 

09.30-10.00 80
09.00-09.30 100

zo  Harm Takke ATB-tocht Dinxperlo
9 WTC Dinxperlo 08.30-10.00 20
OKT www.wtcdinxperlo.nl 39 

46

zo  Najaarstocht Esbeek Esbeek
9 MTB-Club Esbeek 08.00-10.00 30
OKT www.mtb-esbeek.nl 08.00-10.00 45 

08.00-09.00 60

zo  Ten Tusscher Lageveldtoer Wierden
9 ATV Ruiten Drie 09.00-10.00 38
OKT www.ruitendrie.nl 08.00-10.00 55 

08.00-10.00 70

zo  Velodroomtocht Een
9 TFC NOAD 09.00-10.00 25
OKT www.tfcnoad.nl 45 

55

zo  Vlearmoestocht 2022 “Used Rides” Neede
9 WTC Neede 06.00-12.00 40
OKT 06-52392403

www.wtcneede.nl 

zo  Zantingh 2 Wielers ATB tocht Oosterhesselen
9 De Hesseler Fietsers 09.00-11.00 30
OKT 06-53143639 09.00-10.00 50 

www.hesselerfietsers.nl 

za  ALS het licht uit gaat Eindhoven
15 WTC Café Wilhelmina 19.30-20.30 35
OKT 06-26244041

www.alshetlichtuitgaat.nl 

za  Kleppers Lichtjestocht Dongen Dongen
15 TC De Kleppers 18.30-20.00 25
OKT www.tcdekleppers.nl 45 

za  Pultrum ATB tocht Tourclub Rijssen Rijssen
15 Tourclub Rijssen 09.00-10.00 30
OKT www.tourclubrijssen.nl 50 

zo  Bokkebaggertocht Valkenburg
16 Valkenburgse Wielerclub 08.00-10.00 35
OKT 106-46907234 45 

www.bokkebaggertocht.nl 65 

zo  De Cantharel  -Bar End Toertocht Apeldoorn
16 Mountainbikeclub Bar End 09.00-10.00 35
OKT 06-15689548 55 

www.bar-end.nl 75 

zo  Huijskens VRT mtb tocht Overloon
16 Toerklub Overloon 08.30-10.00 35
OKT +31 63 7279391 45 

www.toerklub.nl 55 

zo  In en om Herperduin Herpen
16 TWC Coppi 08.00-10.00 27
OKT www.twccoppi.nl 37 

47
57
75

zo  Jo off the Roo’t graveltocht Goes
16 Zeeuwse R&TC Theo Middelkamp 08.30-09.30 50
OKT

zo  Op de Pedalen Oirschot
16 R. en TC. ‘de Pedaleur’ 08.30-10.30 25
OKT 1www.pedaleur-oirschot.nl 45 

55

zo  Porskamp Installatietechniek Graveltocht Beltrum
16 WTC Keitrappers 09.00-10.00 60
OKT +31 61 8261730 08.30-09.30 80 

www.keitrappers.nl 08.00-09.00 120 

zo  Porskamp Installatietech. Lus van Beltrum MTB Beltrum
16 WTC Keitrappers 09.30-10.30 35
OKT +31 61 8261730 09.00-10.00 50 

www.keitrappers.nl 08.30-09.30 65 

zo  Twentse Heuvelentocht Losser
16 Losserse Wieler Club 08.00-09.30 34
OKT www.lossersewielerclub.nl 49 

za  Gisola Emster VeldtoerTocht Emst
22 Houdt de Ketting Strak 09.00-10.30 30
OKT www.hdks.nl 09.00-10.30 45 

09.00-10.00 60

za  Mountainbikemania Hellendoorn
22 SVDO Tourbuffels 19.00-20.00 15
OKT www.mountainbikemania.nl 30 

45
60

zo  Appelflappentocht Hapert
23 TWC Het Snelle Wiel 08.30-10.00 35
OKT 06-24333254 08.30-10.00 45 

www.appelflappentocht.nl 08.30-09.30 65 

zo  De Hel van Berghem Berghem
23 WTC Berghem 08.00-10.00 30
OKT www.wtcberghem.nl 08.00-10.00 50 

08.00-09.30 75

zo  Kruisbergtocht Hoog Keppel
23 Toerclub Steenderen 09.00-10.00 25
OKT 06-54951851 08.30-10.00 40 

www.toerclubsteenderen.nl 

zo  OktoberBikeFest Appelscha Appelscha
23 Wieler Sport Ver. Ooststellingwerf 09.30-11.00 70
OKT www.wsvooststellingwerf.nl 09.30-11.00 90 

09.30-10.30 120

zo  The Whoopers KMP tocht Berlicum
23 FMC The Whoopers 08.30-10.00 30
OKT www.thewhoopers.nl 45 

55

zo  Welkoop Köttelpeer’n Classic Denekamp
23 RTC Twente 09.00-10.00 35
OKT www.rtctwente.nl 45 

55

za  ATB avond rit Vorden Vorden
29 Achtkastelenrijders 07.30-09.00 35
OKT 0575-551966 45 

vrtcvorden.nl 

za  Bekx schildersbedrijf Night Bike Asten
29 TWC Asten 19.00-20.00 28
OKT 06-50873050 40 

www.twcasten.nl 

za  Bosduvels Halloween Nightbike Lieshout
29 BZET de BOSDUVELS 18.30-19.30 35
OKT www.debosduvels.nl 

za  Spar Pierik Herfst MTB Toertocht Hardenberg
29 Toerclub HWV Hardenberg 09.30-10.30 35
OKT www.tchwv.nl 50 

za  Stoemperstocht SV Putten Putten
29 SV Putten 06.00-12.00 35
OKT www.wielerclub-svputten.nl 50 

70

zo  27e Cargill veldtoertocht Sas van Gent
30 TC Sas van Gent 08.30-10.30 35
OKT www.tcsasvangent.nl 50 

zo  Golden Gravel Series Heeze
30 Grinta Events 07.30-09.30 100
OKT +31 61 1717757 07.00-08.30 200 

www.cartouche-events.nl 

zo  Helletocht De Lutte
30 Wielerclub De Lutte 08.30-10.00 30
OKT 306-21862187 45 

www.wielerclubdelutte.nl 55 

zo  Klok Sanidrome Gravelride Diever
30 FTC Diever 10.00-12.00 50
OKT www.ftcdiever.nl 09.00-11.00 100 

zo  KokkieBikes Hellendoornse bossent. Luttenberg
30 Cycling Lemelerveld 09.00-10.00 25
OKT 06-23322536 35 

www.cyclinglemelerveld.nl 50 

zo  MTB Zuidwolde Herfsttocht Zuidwolde
30 Mountainbike Ver. Zuidwolde e.o. 09.00-10.00 30
OKT 06-22275779 60 

www.mtb-zuidwolde.nl 

zo  Reichswald-Mookerheide MTB Milsbeek
30 Toerclub Gennep 08.30-10.00 30
OKT www.tcgennep.nl 08.30-10.00 50 

08.30-09.30 70

zo  Rondum de Mölle Hengelo
30 Toerclub Keiaosers 08.30-10.00 30
OKT 06-59243243 50 

www.keiaosers.nl 75 

zo  Stratumse Heidetocht Eindhoven
30 Toerclub Woensel 09.00-10.00 38
OKT www.tcwoensel.nl 45 

79

zo  Westerwolde ATB toertocht Sellingen
30 TFC De Windhappers 09.00-10.00 30
OKT 06-13252783 50 

www.tfcdewindhappers.nl 

za  28e Mosseltocht Maldegem
5 Int. Ver. De Wielertoerist 08.00-14.00 33
NOV www.dewielertoerist.nl 08.00-13.00 45 

08.00-12.00 52

za  Herfstbostocht Arnhem
5 WV Reto 09.00-10.30 35
NOV 06-43028669 09.00-10.30 50

www.reto-arnhem.nl 09.00-10.00 65
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Nza  RABO Veldtoertocht Nunspeet Nunspeet

5 TC De Volharding 09.00-12.00 30
NOV www.tcdevolharding.nl 50 

60
80

zo  Bergense/Schoorlse duien en strandtocht Alkmaar
6 Toerclub Alcmaria Victrix 09.00-09.30 40
NOV 06-46678771

zo  Bergerheide ATB tocht Nieuw Bergen
6 TWC Noord-Limburg 08.30-10.00 45
NOV 06-53765238 62 

www.twcnoord-limburg.nl 

zo  Bikse Bos en Heidetocht Hilvarenbeek
6 RTC Hilvarenbeek 08.00-10.15 25
NOV www.rtch.nl 08.00-10.15 45 

08.00-09.15 65

zo  Boterkoektocht Tubbergen
6 WTC Tubbergen 08.30-10.00 35
NOV www.wtctubbergen.nl 45 

55 

zo  Brabants Mooiste Nistelrode
6 TWC De Voorsprong 08.30-10.00 35
NOV 06-44440581 45 

www.twcdevoorsprong.nl 55 

zo  DRP Herfsttocht MTB Assen Assen
6 MTB Assen 08.30-10.00 30
NOV www.mtbassen.nl 08.30-09.30 60 

zo  Gorsselse Heideveldtoertocht Gorssel
6 WTC Gorssel 09.00-10.30 38
NOV www.wtcgorssel.nl 58 

90

zo  Grensland MTB tocht Winterswijk
6 FTC Wenters 08.30-10.00 35
NOV www.ftcwenters.nl 45 

55

zo  Skoda-Wils najaarstocht Valkenswaard
6 TWC Valkenswaard 08.30-10.30 27
NOV www.twc-valkenswaard.nl 49 

zo  Veldtoertocht Audax Roosendaal
6 Audax Klub Nederland 08.00-10.00 23
NOV www.aknroosendaal.nl 33 

43

zo  Zwiers Kibbelkoele ATB Classic Schoonoord
6 FTC Emmen 09.00-10.00 30
NOV www.ftcemmen.nl 50 

za  VolkerWessels-Teunis Holterberg ATB T. Nijverdal
12 FTC CC '75 09.00-10.00 35
NOV www.cc75.nl 55 

za  Ermelose MTB tocht Ermelo
12 Veluwse Wieler Vereniging 09.00-10.30 30
NOV 06-82585222 45 

www.vwv-ermelo.nl 60 

zo  11Bergen MTB/Gravel toertocht Apeldoorn
13 A.R. & T.V. De Adelaar 09.30-11.00 25
NOV www.11bergen.nl 40 

55

zo  Clinic Downhillen Land van Horne Weert
13 TWC Weert 09.00-09.30 30
NOV www.twcweert.nl 

zo  Goossens Groenlo Gelders LandschapT.Eibergen
13 TC Eibergen 09.00-10.00 35
NOV www.tceibergen.nl 55 

zo  Gronings Mooiste Ter Apel
13 TFC De Ketting 09.00-10.00 30
NOV +31 63 8050373 09.00-10.00 55 

www.tfcdeketting.nl 08.30-10.00 75 

zo  Kidsclinic Land van Horne Weert
13 TWC Weert 09.00-09.30 20
NOV www.twcweert.nl 

zo  Land van Horne Gravelride Weert
13 TWC Weert 09.30-11.30 65
NOV 06-28133303 85 

www.twcweert.nl 

zo  Land van Horne MTB Toertocht Weert
13 TWC Weert 08.30-10.30 20
NOV www.twcweert.nl 30 

40

zo  Land van Horne MTB Toertocht Weert
13 TWC Weert 08.30-10.30 55
NOV www.twcweert.nl 08.30-09.30 65 

08.30-09.30 100

zo  Land van Horne MTB XL Weert
13 TWC Weert 09.00-10.30 30
NOV 06-28133303 09.00-10.30 40 

www.twcweert.nl 09.00-10.30 55 
09.00-10.00 65
09.00-10.00 100

zo  Maas-Grensland Toertocht Reuver
13 Twc de Paerssjtal Reuver 08.00-10.00 35
NOV 06-28145366 55 

www.twc-paerssjtal.nl 

zo  PLUS veldtoertocht Luyksgestel
13 TWC De Grensrijders 08.00-10.00 25
NOV 35 

45

zo  Rudi Kemna Classic' Veldtoer Oldenzaal
13 Oldenzaalse Wielerclub 08.30-10.00 35
NOV 0541-511383 55 

www.owc-oldenzaal.nl 

zo  Veldtoertocht “Tocht der Tochten” Hulst
13 TC Hulst 08.30-10.30 30
NOV www.tchulst.nl 40 

50

zo  Veldtoertocht Alphen Alphen
13 WTV Alphen 08.00-10.30 25
NOV www.wtvalphen.nl 40 

55

zo  Veldtoertocht Zeeland Zeeland
13 WSC Zeeland 08.30-09.30 32
NOV wsc-zeeland.nl 42 

52

zo  Vishandel Bomers Gravelride Lichtenvoorde
13 WTC Keitrappers 08.00-10.00 60
NOV +31 61 8261730 08.00-09.30 80 

www.keitrappers.nl 08.00-09.00 120 

zo  Vishandel Bomers Lus om LieveldeLichtenvoorde
13 WTC Keitrappers 09.00-10.30 35
NOV +31 68 261730 08.30-10.00 50 

www.keitrappers.nl 08.30-09.30 65 

 
za  Rock Solid Amersfoort
19 True Crit Cycling Productions 08.30-10.00 150
NOV www.truegrit.cc 

za  Swolsebostocht Wapenveld
19 Toerclub Swolland 08.30-10.30 30
NOV 106-31196904 45

www.swolland.nl 60 

zo  ATB Kuuletocht Langenboom
20 WTC De Doortrappers 08.00-10.00 35
NOV 06-23280285 52 

www.doortrappers.nl 

zo  Dutch Masters of MTB Haarle
20 Haarlese Wielerclub SaMo 06.30 200
NOV www.dutchmastersofmtb.nl 

zo  Dutch Masters of MTB Duo 100-100 km Haarle
20 Haarlese Wielerclub SaMo 06.30 200
NOV www.dutchmastersofmtb.nl 

zo  Dutch Masters of MTB E-Bike Marathon Haarle
20 Haarlese Wielerclub SaMo 07.00 100
NOV www.dutchmastersofmtb.nl 

zo  Gravelride Doortrappers Langenboom
20 WTC De Doortrappers 06.00-12.00 80
NOV 206-23280285

www.doortrappers.nl 

zo  Hei en Vennentocht Netersel
20 TWC Netersel 07.45-10.30 45
NOV www.tcnetersel.nl 09.00-10.00 55 

zo  Heksenheuveltocht Nederweert
20 TWC Nederweert 09.00-10.00 30
NOV twcnederweert.nl 09.00-10.00 50 

09.00-10.00 65
08.00-09.00 110

zo  Peddelaars Veldtoertocht Aalten Aalten
20 TWV De Peddelaars 08.30-10.00 30
NOV 06-16082394 40 

www.peddelaarsaalten.nl 55 

zo  SterkR-toertocht Hengelo
20 RTC Hengelo 08.30-10.00 35
NOV www.rtchengelo.nl 60 

zo  Tieks Tweewielers Slenerveldtocht ‘T Haantje
20 FTC Toerlust 09.30-10.30 30
NOV www.ftc-toerlust.nl 50 

za  Boverhoff Veld Toertocht Heerde
26 Toerclub Heerde 09.00-10.30 30
NOV 06-51913177 09.00-10.30 45 

www.tcheerde.nl 09.00-10.00 60 

za  Gooische Strade Bianche Soest
26 Tempo Soest 09.00-10.00 60
NOV 035-6023801 90 

www.tempo-soest.nl 
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N zo  Dak van Brabant Nuenen

9 Toerclub Nuenen 08.30-10.00 30
OKT www.tcnuenen.nl 40 

50

zo  GordyksterBikeFest Gorredijk
9 St. Gorredijk Vooruit 10.00-10.30 40
OKT www.gordyksterbikefest.nl 09.30-10.00 60 

09.30-10.00 80
09.00-09.30 100

zo  Harm Takke ATB-tocht Dinxperlo
9 WTC Dinxperlo 08.30-10.00 20
OKT www.wtcdinxperlo.nl 39 

46

zo  Najaarstocht Esbeek Esbeek
9 MTB-Club Esbeek 08.00-10.00 30
OKT www.mtb-esbeek.nl 08.00-10.00 45 

08.00-09.00 60

zo  Ten Tusscher Lageveldtoer Wierden
9 ATV Ruiten Drie 09.00-10.00 38
OKT www.ruitendrie.nl 08.00-10.00 55 

08.00-10.00 70

zo  Velodroomtocht Een
9 TFC NOAD 09.00-10.00 25
OKT www.tfcnoad.nl 45 

55

zo  Vlearmoestocht 2022 “Used Rides” Neede
9 WTC Neede 06.00-12.00 40
OKT 06-52392403

www.wtcneede.nl 

zo  Zantingh 2 Wielers ATB tocht Oosterhesselen
9 De Hesseler Fietsers 09.00-11.00 30
OKT 06-53143639 09.00-10.00 50 

www.hesselerfietsers.nl 

za  ALS het licht uit gaat Eindhoven
15 WTC Café Wilhelmina 19.30-20.30 35
OKT 06-26244041

www.alshetlichtuitgaat.nl 

za  Kleppers Lichtjestocht Dongen Dongen
15 TC De Kleppers 18.30-20.00 25
OKT www.tcdekleppers.nl 45 

za  Pultrum ATB tocht Tourclub Rijssen Rijssen
15 Tourclub Rijssen 09.00-10.00 30
OKT www.tourclubrijssen.nl 50 

zo  Bokkebaggertocht Valkenburg
16 Valkenburgse Wielerclub 08.00-10.00 35
OKT 106-46907234 45 

www.bokkebaggertocht.nl 65 

zo  De Cantharel  -Bar End Toertocht Apeldoorn
16 Mountainbikeclub Bar End 09.00-10.00 35
OKT 06-15689548 55 

www.bar-end.nl 75 

zo  Huijskens VRT mtb tocht Overloon
16 Toerklub Overloon 08.30-10.00 35
OKT +31 63 7279391 45 

www.toerklub.nl 55 

zo  In en om Herperduin Herpen
16 TWC Coppi 08.00-10.00 27
OKT www.twccoppi.nl 37 

47
57
75

zo  Jo off the Roo’t graveltocht Goes
16 Zeeuwse R&TC Theo Middelkamp 08.30-09.30 50
OKT

zo  Op de Pedalen Oirschot
16 R. en TC. ‘de Pedaleur’ 08.30-10.30 25
OKT 1www.pedaleur-oirschot.nl 45 

55

zo  Porskamp Installatietechniek Graveltocht Beltrum
16 WTC Keitrappers 09.00-10.00 60
OKT +31 61 8261730 08.30-09.30 80 

www.keitrappers.nl 08.00-09.00 120 

zo  Porskamp Installatietech. Lus van Beltrum MTB Beltrum
16 WTC Keitrappers 09.30-10.30 35
OKT +31 61 8261730 09.00-10.00 50 

www.keitrappers.nl 08.30-09.30 65 

zo  Twentse Heuvelentocht Losser
16 Losserse Wieler Club 08.00-09.30 34
OKT www.lossersewielerclub.nl 49 

za  Gisola Emster VeldtoerTocht Emst
22 Houdt de Ketting Strak 09.00-10.30 30
OKT www.hdks.nl 09.00-10.30 45 

09.00-10.00 60

za  Mountainbikemania Hellendoorn
22 SVDO Tourbuffels 19.00-20.00 15
OKT www.mountainbikemania.nl 30 

45
60

zo  Appelflappentocht Hapert
23 TWC Het Snelle Wiel 08.30-10.00 35
OKT 06-24333254 08.30-10.00 45 

www.appelflappentocht.nl 08.30-09.30 65 

zo  De Hel van Berghem Berghem
23 WTC Berghem 08.00-10.00 30
OKT www.wtcberghem.nl 08.00-10.00 50 

08.00-09.30 75

zo  Kruisbergtocht Hoog Keppel
23 Toerclub Steenderen 09.00-10.00 25
OKT 06-54951851 08.30-10.00 40 

www.toerclubsteenderen.nl 

zo  OktoberBikeFest Appelscha Appelscha
23 Wieler Sport Ver. Ooststellingwerf 09.30-11.00 70
OKT www.wsvooststellingwerf.nl 09.30-11.00 90 

09.30-10.30 120

zo  The Whoopers KMP tocht Berlicum
23 FMC The Whoopers 08.30-10.00 30
OKT www.thewhoopers.nl 45 

55

zo  Welkoop Köttelpeer’n Classic Denekamp
23 RTC Twente 09.00-10.00 35
OKT www.rtctwente.nl 45 

55

za  ATB avond rit Vorden Vorden
29 Achtkastelenrijders 07.30-09.00 35
OKT 0575-551966 45 

vrtcvorden.nl 

za  Bekx schildersbedrijf Night Bike Asten
29 TWC Asten 19.00-20.00 28
OKT 06-50873050 40 

www.twcasten.nl 

za  Bosduvels Halloween Nightbike Lieshout
29 BZET de BOSDUVELS 18.30-19.30 35
OKT www.debosduvels.nl 

za  Spar Pierik Herfst MTB Toertocht Hardenberg
29 Toerclub HWV Hardenberg 09.30-10.30 35
OKT www.tchwv.nl 50 

za  Stoemperstocht SV Putten Putten
29 SV Putten 06.00-12.00 35
OKT www.wielerclub-svputten.nl 50 

70

zo  27e Cargill veldtoertocht Sas van Gent
30 TC Sas van Gent 08.30-10.30 35
OKT www.tcsasvangent.nl 50 

zo  Golden Gravel Series Heeze
30 Grinta Events 07.30-09.30 100
OKT +31 61 1717757 07.00-08.30 200 

www.cartouche-events.nl 

zo  Helletocht De Lutte
30 Wielerclub De Lutte 08.30-10.00 30
OKT 306-21862187 45 

www.wielerclubdelutte.nl 55 

zo  Klok Sanidrome Gravelride Diever
30 FTC Diever 10.00-12.00 50
OKT www.ftcdiever.nl 09.00-11.00 100 

zo  KokkieBikes Hellendoornse bossent. Luttenberg
30 Cycling Lemelerveld 09.00-10.00 25
OKT 06-23322536 35 

www.cyclinglemelerveld.nl 50 

zo  MTB Zuidwolde Herfsttocht Zuidwolde
30 Mountainbike Ver. Zuidwolde e.o. 09.00-10.00 30
OKT 06-22275779 60 

www.mtb-zuidwolde.nl 

zo  Reichswald-Mookerheide MTB Milsbeek
30 Toerclub Gennep 08.30-10.00 30
OKT www.tcgennep.nl 08.30-10.00 50 

08.30-09.30 70

zo  Rondum de Mölle Hengelo
30 Toerclub Keiaosers 08.30-10.00 30
OKT 06-59243243 50 

www.keiaosers.nl 75 

zo  Stratumse Heidetocht Eindhoven
30 Toerclub Woensel 09.00-10.00 38
OKT www.tcwoensel.nl 45 

79

zo  Westerwolde ATB toertocht Sellingen
30 TFC De Windhappers 09.00-10.00 30
OKT 06-13252783 50 

www.tfcdewindhappers.nl 

za  28e Mosseltocht Maldegem
5 Int. Ver. De Wielertoerist 08.00-14.00 33
NOV www.dewielertoerist.nl 08.00-13.00 45 

08.00-12.00 52

za  Herfstbostocht Arnhem
5 WV Reto 09.00-10.30 35
NOV 06-43028669 09.00-10.30 50

www.reto-arnhem.nl 09.00-10.00 65
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N za  St. Nicolaastocht Stroe

26 TC Voorthuizen 08.30-11.00 15
NOV 06-53360710 35 

www.veluwerenners.nl 55 

zo  27ste Veldronde Stiphout Helmond
27 Tourclub Stiphout 08.30-10.00 30
NOV 06-81231850 08.30-10.00 45 

www.tcstiphout.nl 08.30-09.30 60 

zo  BTS Hunebed ATB Classic Valthe
27 FTC Emmen 09.00-10.00 35
NOV www.ftcemmen.nl 50 

zo  Hezinger Grens Classic Nutter
27 WTC Geesteren 09.00-10.00 35
NOV 2www.wtcg.nl 45 

zo  MTB Toertocht Omloop van Geffen Geffen
27 Toerclub De Windmolens 08.00-10.00 25
NOV www.dewindmolens.nl 45 

zo  Pepernoten MTB tocht Ysselsteyn Ysselsteyn
27 TC Ysselsteyn 08.30-10.00 25
NOV 06-53931121 40 

www.tourclubysselsteyn.nl 55 

zo  RTC Veldtoertocht Prinsenbeek
27 RTC Prinsenbeek 07.30-11.00 35
NOV www.rtcprinsenbeek.nl 60 

zo  RWC Reusel Veldtoertocht Reusel
27 RWC Reusel 08.30-10.30 25
NOV 06-33866470 37 

www.rwcreusel.nl 46 

zo  Sport 2000 VTT Zijtaart Zijtaart
27 Wieler Tourclub Zijtaart 08.00-10.00 30
NOV +31 62 1242329 45 

www.wtczijtaart.nl 53 

zo  St. Nicolaastocht Stroe
27 TC Voorthuizen 08.30-11.00 15
NOV 06-53360710 08.30-11.00 35 

www.veluwerenners.nl 09.00-10.30 55 

zo  WTC de Slinge Veldtoertocht Varsseveld
27 WTC De Slinge 09.00-10.30 35
NOV www.wtcdeslinge.nl 09.00-10.00 55 

zo  ATB tocht Brabantia Veldhoven
4 TWC-ATB Brabantia 08.30-10.00 25
DEC 06-54330907 08.30-10.00 40 

www.twc-atb-brabantia.nl 08.30-09.30 60 

zo  Rogelli veldtoertocht Rucphen
4 FC Brabantia 08.00-10.00 27
DEC 06-57613305 47 

www.fcbrabantia.nl 

zo  Scheffer Keukens MTB Zelhem
4 TC Zelhem 09.00-10.00 35
DEC www.toerclubzelhem.nl 50 

zo  Ten Tusscher ATB-tocht Lonneker
4 WV Lonneker 09.00-10.00 35
DEC www.wvlonneker.nl 50 

zo  Zelhemse Graveltocht Zelhem
4 TC Zelhem 09.00-10.00 60
DEC 06-23073652

www.toerclubzelhem.nl 

ma  ATB tocht Boekel Boekel
5 WTC Boekel 08.30-11.00 35
DEC 049-2324089 45 

www.wtcboekel.nl 55 

za  LtD Gravel Fest Schinnen
10 St. International Cycling Events 06.00-10.00 80
DEC www.ltdgravelfest.cc 120 

160

za  Méél by Night Meijel
10 TWC De Vélo 18.30-19.30 37
DEC 06-51342901

www.twcdevelo.nl 

zo  Méél by Day Meijel
11 TWC De Vélo 08.30-09.30 35
DEC 06-51342901 55 

www.twcdevelo.nl 

zo  Bergen Camperduin tocht Alkmaar
11 Toerclub Alcmaria Victrix 09.00-09.30 45
DEC 06-46678771

www.tcav.nl 

zo  Grote Veldrit Vorden
11 Achtkastelenrijders 08.30-10.00 30
DEC 0575-551966 08.30-10.00 45

zo  Klok Sanidrome MTB Tocht Diever
11 FTC Diever 10.00-12.00 30
DEC 06-27060774 50 

www.ftc-diever.nl 

zo  Rondje Geldrop Geldrop
11 WTC Café Wilhelmina 09.00-10.00 33
DEC www.wtccw.nl 40 

50
80

zo  SealEco MTB Challenge Lemelerveld
11 Cycling Lemelerveld 08.30-10.30 33
DEC www.teamsukerbiet.nl 08.30-10.30 60 

08.30-09.30 75
08.00-09.30 100

zo  TOS Winter Veldtourtocht St. Anthonis
11 TC Oploo-St. Anthonis 08.30-10.00 35
DEC 06-15243206 50 

www.wielerclub-tos.nl 

za  Hattems Mooiste Hattem
17 Toerclub Hattem 09.00-10.30 30
DEC 06-53746045 45 

www.toerclubhattem.nl 

za  Oudejaarstocht Stroe
17 TC Voorthuizen 08.30-11.00 15
DEC 06-53360710 30 

www.veluwerenners.nl 45 
60

za  OWsome-bikers midwinter Jägermeistert. Olst
17 OWsome bikers wielerver. IJsselland 12.00-13.00 35
DEC 06-40155034 55 

www.owsomebikers.nl 

zo  24ste Hubo Rondje Doetinchem Doetinchem
18 Ren- en Toerver. “De Zwaluwen” 09.00-10.00 30
DEC 06-12590402 45 

www.rtvdezwaluwen.nl 55

zo  ATB tocht Markelo Markelo
18 St. Wielersport Markelo 09.00-10.00 35
DEC www.wielersportmarkelo.nl 50 

zo  ATB-tocht Cranendonck Budel
18 TWC de Zwoegers 08.30-10.15 37
DEC 0495-493529 47 

www.dezwoegers.nl 62 

zo  ATB-tocht de Wekkers Deurne
18 TWC “De Wekkers” 08.00-10.00 25
DEC 06-23419098 45 

www.twcdewekkers.nl 65 

zo  Fietz Classic Denekamp
18 RTC Twente 09.00-10.00 50
DEC www.rtctwente.nl 60 

zo  Oudejaarstocht Stroe
18 TC Voorthuizen 08.30-11.00 15
DEC 06-53360710 30 

www.veluwerenners.nl 45 
60

zo  TWC Oost-Brabant tocht Wanroij
18 TWC Oost-Brabant 08.30-10.00 34
DEC 06-10462273 47 

www.twc-oostbrabant.nl 
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TOM PIDCOCK                                                 STAGE 12                                              ALPE D’HUEZ                                              TOUR DE FRANCE   

Official clothing partner of

THE PERFECT FIT
Van modderafstotende cyclocrosspakken 
in de winter tot hitteafstotende wielerkledij 
in de Tour de France. Voor elk ambitieus 
doel kiest Tom Pidcock Bioracer 
om naar de overwinning te racen.

Kies jouw ‘perfect fit’ op Bioracer.com
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www.tcstiphout.nl 08.30-09.30 60 

zo  BTS Hunebed ATB Classic Valthe
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27 RWC Reusel 08.30-10.30 25
NOV 06-33866470 37 
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4 TWC-ATB Brabantia 08.30-10.00 25
DEC 06-54330907 08.30-10.00 40 

www.twc-atb-brabantia.nl 08.30-09.30 60 

zo  Rogelli veldtoertocht Rucphen
4 FC Brabantia 08.00-10.00 27
DEC 06-57613305 47 
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zo  Scheffer Keukens MTB Zelhem
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G A JIJ GOED V ERL ICH T OP PA D?G A JIJ GOED V ERL ICH T OP PA D?
Alleen omdat de dagen korter worden, betekent niet dat je je fiets in de schuur moet laten staan. Lezyne’s 
eersteklas ledverlichting zorgt ervoor dat je dag en nacht door kunt gaan. Of je nu op zoek bent naar een 

heldere koplamp voor donkere ritten door de polder, een achterlicht voor woon-werkverkeer in de avond of 
beide – bij Lezyne vind je altijd de perfecte combinatie van output, accuduur en kwaliteit.

PREPARE FOR SHORTER DAYS
AND BRIGHTER NIGHTS

RIDE.LEZYNE.COM LEZYNE_NEDERLAND


