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De gravelbike is mijn favoriete vehikel voor een 

wintertocht door de bossen. Niets mooier dan 

kronkelen door een geurend bos met knisperend 

gravel onder de banden tijdens een stralende winterdag. 

En waar Nederland op de racefiets nog maar weinig 

geheimen voor me heeft, ontdek ik op de gravelbike nog 

altijd nieuwe parels. Heb jij deze winter nog mooie onver-

harde ritten gepland?

Als ondertekenaar van de Gravelcode fiets ik uiteraard 

legaal. Althans, dat neem ik aan. Waarom de twijfel? Eén 

van de redenen is dat de toegangsborden voor gebieden 

niet altijd duidelijk zijn. ‘OPENGESTELD’, lees je vaak op 

de groene poortwachters. Maar er wordt niet altijd bij 

vermeld of het gaat om openstelling voor wandelaars of 

fietsers. In een artikel op fietssport.nl geven we uitleg over 

de verschillende borden, maar ook wij konden niet alle 

borden verklaren.

Hoe groot de verwarring kan zijn, bewijst het voorbeeld van 

Gijs de Bruijn. De gravelbiker werd vorige maand tijdens een 

tocht in de bossen van Lage Vuursche in Utrecht op de bon 

geslingerd door twee boa’s. De Bruijn wees de heren echter 

op het toegangsbord tot het gebied waarop geen expliciet 

fietsverbod vermeld stond. De ambtenaren, die toch de 

regels zouden moeten kennen, wisten het ook niet meer en 

verscheurden spreekwoordelijk de bon.

De opkomst van de gravelbiker vraagt om duidelijke borden. 

Terreineigenaren kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan 

Staatsbosbeheer. De natuurbeheerder beperkt zich tot drie 

smaken: een bord voor vrij wandelen, een bord voor vrij 

wandelen, fietsen en paardrijden en een bord voor vrij wan-

delen plus fietsen en paardrijden op de aangegeven paden. 

Toegegeven: in gebieden van Staatsbosbeheer mist weleens 

een bord, maar ze streven in ieder geval naar een helder, 

eenduidig en landelijk beleid.

Gelukkig valt er genoeg ‘legaal’ te genieten in ons land. 

Laat je bijvoorbeeld inspireren door de reportage over de 

route ‘Kilometers vreten op de Utrechtse Heuvelrug’ in dit 

nummer. Of doe mee aan een bosrijke toertocht, dan zit je 

altijd goed! Wie overigens denkt dat natuurorganisaties en 

fietsclubs lijnrecht tegenover elkaar staan, heeft het mis. 

In Kroondomein Het Loo bijvoorbeeld, werken boswachter 

en mountainbikeclub Bar End samen. Op pagina 42 lees je 

hoe. Goed nieuws: het Kroondomein wordt op 25 december 

weer opengesteld voor fietsers. Reden genoeg voor het 

plannen van een gravelavontuur!

Bram de Vrind, hoofdredacteur a.i. van Fietssport 
Magazine, introduceert het thema van elke editie.

VAN DE REDACTIE

Groene poortwachters

‘De opkomst van de gravelbiker 
vraagt om duidelijke borden’

Volg Fietssport
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Sprookjesbos
Laagstaande zon, de weg voor jou alleen en het gevoel alsof je door 
een sprookjesachtig bos uit een boek van Tolkien rijdt. Het bos lonkt 
ook in de winter voor een mooie tocht op de racefiets. Al helemaal als 
de wegen er droog en ‘schoon’ bijliggen na een paar dagen zon. Grijp 
dan je kans en geniet van het winterse natuurschoon.

BEELD JONAH VAN DE BURGT
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BEKROOND And the winner is…
De MTB-route Hellendoorn heeft de Gouden Schop gewonnen voor beste moun-
tainbikeroute van 2022. De trailbouwers van de route op de Sallandse Heuvelrug 
in Overijssel ontvingen de 
prijs tijdens de jaarlijkse 
uitreiking van de Shimano 
MTB Trail Awards afgelopen 
oktober te Valkenburg. 
Overige winnaars: Zelhem 
(Beste Nieuwe Route), 
Utrecht (Beste Bikepark), 
Milheeze (Beste MTB 
Experience), Gieten (Meest 
Duurzame route) en Holten 
(aanmoedigingsprijs). Hellendoorn kreeg de meeste stemmen van de vakjury en 
had de beste routerecensies. MTB Trail Awards is een initiatief van de stichting 
Sustainable Trails in samenwerking met MTB_Challenge en MTBroutesNL. De 
awards zijn in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op het harde werk 
van alle trailcrews en onderhoudsploegen. Voeg de routes maar vast toe aan je 
bucketlist!

In elke editie nieuws, 
weetjes en gadgets.

APP Fietssport-app nog leuker
Goed nieuws: we hebben de Fietssport-app 
nog leuker gemaakt. Om er zeker van te zijn 
dat jij het maximale uit jouw fietsrit haalt, 
hebben we twee fonkelnieuwe functies 
toegevoegd. Je kunt Strava aan de app 
koppelen. Als je dit doet, dan checkt de app 
automatisch in bij spots die erin staan. Na 
afloop van je rit ontvang je een push-bericht 
met daarin een opsomming van plekken 
waar je zojuist langs bent gefietst. Verder 
is er de nieuwe Palmares-functie. Als je 
deelneemt aan een tocht die werkt met het 
registratiesysteem Scan & Go, dan wordt 
deze automatisch op jouw palmares bijge-
schreven. Op deze manier kun je een erelijst 
bij elkaar trappen waar zelfs Marianne Vos 
nog een puntje aan kan zuigen!  
FIETSSPORT.NL/APP

EVENT Reis met Fietssport naar Catalonië!
In samenwerking met onze partner Biketrips houden we in oktober 2023 een 
exclusieve Fietssport-ledenreis naar Catalonië. Het gaat om een rondreis van 
zes dagen en vier etappes. Van prachtige kustwegen tot het hooggebergte van 
de Pyreneeën; de reis brengt je naar de mooiste plekken van deze Spaanse 
regio! Start/finish in wielerhotspot Girona. Je fietst in groepen onder begelei-
ding van wegkapiteins. De rustige groep rijdt dagelijks etappes van 80 tot 100 
kilometer. De snellere groep fietst etappes van rond de 120 kilometer. Bij de 
reis zit inbegrepen: bagagevervoer, bevoorrading, technische ondersteuning, 
hotels, ontbijt, lunch & diner. Wil je je verzekeren van een plek, schrijf je alvast 
in via BIKETRIPS.CC. 

FOTO: SJOERD HUIS IN 'T VELD
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TIPS Wat als je een wolf ziet?
De beelden van een fietser in de Hoge Veluwe die weg-
sprint voor een vermeende wolf gingen viraal dit najaar. 
Hoe moet je handelen als je tijdens je fietstocht een wolf 
tegenkomt? Boswachter en fietser Rein Zwaan geeft vijf 
tips op onze site. “In Nederland zijn we niet gewend om 
grote roofdieren te treffen en er wordt dan ook verkeerd 
gehandeld.” FIETSSPORT.NL/WOLF

FONDS Trailfund pimpt MTB-routes
Van het toevoegen van rockgardens tot het wegwerken 
van gevaarlijke gaten: dankzij het NTFU Bosch eBike 
Systems Trailfund kun je los op drie geheel vernieuwde 
en gerenoveerde MTB-routes in Nederland, waaronder 
de Monkey Trail in Netersel. Het Trailfund van Bosch 
eBike Systems en de NTFU is een nieuw fonds waaruit 
vrijwilligersorganisaties kunnen putten voor het aan-
leggen en onderhouden van Nederlandse MTB-routes. 
Na het succes van de eerste ronde stellen Bosch eBike 
Systems en het Trailfund opnieuw geld beschikbaar. 
Verwacht wordt dat je je als mountainbiker al in het 
voorjaar van 2023 kunt uitleven op de vernieuwde trails 
die dankzij het Trailfund aangepakt kunnen worden. 
FIETSSPORT.NL/TRAILFUND

Vroeger maakte mijn moeder in deze periode met enige regelmaat 
zuurkoolstampot. Zuurkool, aardappel, rookworst en om het af te 
maken wat rozijnen of appel. En dat laatste vond ik op zijn zachts 
gezegd niet lekker. Die combinatie van zoet en zuur.

Zoet. Om in coronatijd een beetje in balans te blijven, keek ik op You-
Tube regelmatig de Amerikaanse show ‘Some Good News’ van John 
Krasinski. Alleen maar goed nieuws. Geen zuur, maar zoet. De uitrol 
van het nieuwe kleurensysteem voor mountainbikeroutes had hier 
prachtig ingepast. Groen makkelijk, blauw gemiddeld, rood moeilijk 
en zwart zeer moeilijk. Net als op de skipiste. Some good news!

Zuur. Recreatieve fietsers geven ons land volgens de Alliantie Samen 
fietsen een dikke 8. Een prachtig rapportcijfer. Toch staat het cijfer 
van de recreatieve fietsers in schril contrast met het rapport ‘Toegang 
voor iedereen’. Een onderzoek door het Planbureau voor de Leefom-
geving. Het rapport analyseert de bereikbaarheid van voorzieningen 
en banen in Nederland. De fiets kan weliswaar bijdragen aan de 
bereikbaarheid, maar buiten de stad is de fietsbereikbaarheid van 
voorzieningen en banen vaak beperkt, zo stelt het rapport. Een 
wereld te winnen dus. 

En om in de contramine te blijven: iedere wielervereniging weet 
dat er in het voorjaar altijd weer discussie over het gebruik van het 
fietspad of mountainbikeroute ontstaat. Te druk, te veel verschillen-
de fietsers en veel te weinig ruimte. Fietsers worden in de media met 
grote regelmaat weggezet als barbaren en wegpiraten. De hoeveel-
heid zuur die over de fietser wordt uitgegoten is enorm.

Zoetzuur. Als je kijkt naar de populariteit en de groei van het fietsen, 
ligt er een mooie uitdaging. De kracht zit in de combinatie van het 
zoet en het zuur. Verbeter de veiligheid, kwaliteit en de fietsbereik-
baarheid. Voeg ingrediënten als het sportakkoord en de sportagenda 
2032 toe en voilà: de perfecte zuurkoolstamppot. Ik ga mijn moeder 
toch nog eens vragen naar haar bereidingswijze.

Sander Kool, voorzitter NTFU hoofdbestuur

Zoetzuur

COLUMN
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REDACTIONEEL  Boswielrenner
Erik Tolboom, met zo’n achternaam moet je wel 
iets met bos hebben. Ben ik ook nog geboren aan 
de bosrand in Soest. Op de fiets kom ik graag in 
het bos. Bomen als bescherming tegen de wind 
en de felle zon. Takken en bladeren die zorgen 
voor de mooiste lichtinvallen. De lange stammen 
met aan hun voeten een tapijt van varens die mij 
in één klap brengen in mijn geliefde Nieuw-Zee-
land. Als boswielrenner verruilde ik vorig jaar 
mijn mountainbike voor een gravelbike. Wat 
een uitkomst was dat! Nog steeds fungeert het 
bos als zuurstofkamer voor lange ritten op de 
weg, maar nog meer draagt de gravelbike bij aan 
de compleet andere beleving van het fietsen. 
Relaxed je hoofd leegmaken en steeds beter de 
bomen door het bos kunnen zien.
Erik Tolboom, bladmanager Fietssport Magazine

EVENT Ultieme fietservaring
The Ride: de ultieme fietservaring voor toerfietsers. Acht etappes lang 
focussen op wat je het liefst doet. Je fietst van de Stelvio in Italië naar 
de Cauberg in Nederland. In 2023 is The Ride van 4 tot en met 11 juni. 
Fietssport en The Ride organiseren samen deze winter een aantal gratis 
webinars waar je in een uurtje wordt bijgepraat en vragen kunt stellen. Als 
Fietssport PLUS/NTFU-lid krijg je bovendien een aantal extra’s. Carlo van 
Nistelrooy, organisator en koersdirecteur van The Ride, vertelt je alle ins & 
outs over het evenement. Kijk op FIETSSPORT.NL/THERIDE

VIDEO Herken de kleurcodes
Om mountainbikeroutes veiliger te maken, heeft de NTFU een kleurensys-
teem ontwikkeld. Maar hoe werkt dat systeem precies? In deze video laten 
we zien wat je precies kunt verwachten op een groene, blauwe, rode of 
zwarte route en hoe je de kleurcodes herkent. Handig als je wilt weten of je 
ervaren genoeg bent om de route te rijden! FIETSSPORT.NL/KLEURCODES

WINTER ’22

Bekijk all
e

winterkled
ing
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Utrecht

Amersfoort

AmerongenLeersum
Doorn

Pyramide van
Austerlitz

Elst

Utrechtse  
Heuvelrug  
op z’n best

ROUTES

We slingeren tussen de 
bomen, het is overal 
groen, het weer is 
heerlijk, en het gravel 
knispert onder onze 
banden alsof het er net 
zo van geniet als wij 
doen. Dit is Nederland 
in optima forma, en 
dat kan natuurlijk 
nergens anders zijn 
dan op de Utrechtse 
Heuvelrug.

TEKST EN BEELD MERLIJN SPENKELINK
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‘De Hel van Leersum had  
in de Ronde van Vlaanderen  
kunnen zitten’

De Utrechtse Heuvelrug is een natio-
naal park dat deels op de gelijknamige 
heuvelrug ligt. Deze is in de laatste ijstijd 
ontstaan en begint in Huizen bij het 
Gooimeer. Daar zijn de heuvels nog laag, 
de hoogste ‘toppen’ liggen rondom Ame-
rongen. De heuvelachtige strook herbergt 
bekende klimmetjes zoals de Amerongse 
Berg en de Grebbeberg, evenals een paar 
van de mooiste mountainbikeroutes die 
ons land rijk is.

We verkennen het gebied vandaag voor 
de verandering op de gravelbike. We 
hebben de route ‘Kilometers vreten op de 
Utrechtse Heuvelrug’ op Fietssport.nl 
gedownload. Het parcours telt 103 
kilometers en krap 400 hoogtemeters. 
Hoewel de heuvelrug niet bekendstaat 
om een uitgebreid gravelnetwerk, heeft 
routebouwer Gijs Bruinsma een route 
neergezet die voor vijftig procent over 
onverharde paden loopt en alle hoeken 
van het gebied aandoet.

“Zowel onverhard als verhard zitten er 
veel mooie klimmetjes verstopt in de rou-
te. De klim van de Amerongseberg loopt 
over de befaamde mountainbikeroute, 
maar is breed en goed te doen op de 
gravelbike. Een ander onbekend pareltje 
is de Hel van Leersum: een klim die zo in 
de Ronde van Vlaanderen had kunnen 
zitten”, zegt Bruinsma die met zijn bedrijf 
True Grit tochten als Backroads op de 
heuvelrug organiseert.

Hoogtepunt vindt Bruinsma het Let de 
Stigterpad, “een prachtig slingerend fiets-
pad dat grotendeels onverhard is”. “Het 
fijne hardpack gravel rijdt lekker weg, 
maar het is oppassen voor de vele haakse 
bochten en recreanten. Let hier goed op je 
snelheid en houd rekening met elkaar.”

Alto de Amerongse
Vanuit Elst pikken we de route op, 
waar we lekker kunnen opwarmen met 
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een paar glooiende stukken asfalt. Al 
snel duiken we het bos in en dienen 
de eerste gravelstroken zich aan. Deze 
zijn nog snel, maar het duurt niet lang 
voordat het tempo flink wordt gedrukt. 
De onverharde variant van de Alto 
de Amerongse, zoals de Amerongse 
Berg tijdens de Vuelta dit jaar werd 
aangeduid, is een klimmetje en meteen 
een goede test voor de benen. Deze 
onverharde klim is de moeite waard 
op de gravelbike, helemaal omdat 
je ‘m van de zwaardere noordkant 
oprijdt. De klim is onderdeel van het 
mountainbikenetwerk op de Utrechtse 
Heuvelrug, dus om hier te fietsen heb 
je wel een vignet nodig.

Vlak voor Amerongen stuurt de route 
ons naar het eerdergeroemde Let de 

Stigterpad. Het gravel is van de fijnste 
soort, de omgeving van de mooiste. Dit 
de Utrechtse Heuvelrug op z’n best.
Na een prachtig stuk over de heuvelrug 
zetten we koers richting het noorden, 
waar we bijna Amersfoort aantikken. 
Het gebied heeft een open karakter en 
kenmerkt zich door statige vrijstaande 
huizen. Op landgoed Den Treek voelt de 
omgeving weer als echte natuur. Stukken 
open heide worden afgewisseld met bos-
sen die nog verrassend groen zijn voor in 
oktober, en dat allemaal terwijl we weer 
over een piekfijn gravelpad rijden.

Piramide
Het valt ons sowieso op in deze regio: 
de gravelpaden en -wegen zijn tiptop in 
orde. De meeste paden zijn van het beste 
soort; bijna-schelpenpaadjes waar je ook 

De route

Als je de Utrechtse Heuvelrug 

goed wil verkennen, kan je 

met deze route niet de mist 

in. Met zo’n vijftig procent 

onverharde wegen is ‘ie 

mooi in balans en zowel voor 

beginners en gevorderden 

erg leuk. De route bevat 

enkele singletracks, waarvoor 

je een MTB-vignet Utrechtse 

Heuvelrug moet aanschaffen. 

Indien gewenst, kun je de 

singletracks links laten liggen 

door de westelijke lus met 

de meest technische trails 

af te snijden, of zandpaden 

of verharde wegen als 

alternatief te kiezen.
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met de racefiets prima overheen kan 
fietsen. Dit hardpack gravel nodigt uit 
om lekker door te trappen. Het lijkt met 
de wind in de rug soms bijna vanzelf 
te gaan en het gemiddelde gaat al snel 
richting de vijfentwintig per uur.

In de meest westelijke lus draaien we 
af naar de Pyramide van Austerlitz die 
langs de route ligt. Deze imposante 
piramide uit 1804 met obelis k erop, 
is gebouwd in opdracht van Auguste 
Frédéric Louis Viesse de Marmont, één 
van de generaals die Napoleon verge-
zelde op zijn veldtocht naar Egypte. 
Geïnspireerd door de piramides die hij 
daar zag liet hij zijn leger, dat op dat 
moment niks te doen had, een piramide 
van zand en heideplaggen bouwen. 
Door renovatiewerkzaamheden aan het 
begin van deze eeuw is de piramide in 
ere hersteld en een prachtig uitkijkpunt 
geworden.

Er is ook recentere historie in dit gebied. 
Daar komen we achter als we bij het  
Beauforthuis stoppen voor een stuk 
taart met wat koffie. Een op het oog 
pittoresk cafeetje met smakelijke zelf-
gemaakte taart, maar als je wat verder 
kijkt zie je een enorme vleugel en een 
concertzaal. Wat blijkt: het is een mu-
ziek- en theaterpodium waar veel grote 
Nederlandse artiesten graag vertoeven. 
Zo heeft Bløf de plaat Omarm hier opge-
nomen, was het voor Toon Hermans een 
vaste repeteerplek en gaf Doe Maar hier 
een geheim concert. 

Heerlijke rotklim
Met volle tank vertrekken we voor het 
laatste deel van de tocht. Vlakbij Doorn 
rijden we de Utrechtse Heuvelrug uit en 
komen we in het landelijke gebied tus-
sen de heuvelrug en de Nederrijn. Het is 
hier open en de wind heeft vrij spel. Dat 
is even wennen na al die kilometers in 
het beschutte bos. Via mooie verharde 

en onverharde backroads komen we 
terug in het Nationaal Park. We pakken 
de onverharde beklimming van de Rui-
terberg, om nog een stuk over het Let de 
Stigterpad te fietsen.

Er wacht ons nog een laatste verrassing 
op de route: de Hel van Leersum. Een 
beruchte kuitenbijter, onder de locals 
vooral bekend als een heerlijke rotklim 
zoals de naam al doet vermoeden. 
Dat zit ‘m voornamelijk in de schots 

Kilometers vreten op de 

Utrechtse Heuvelrug

Start/finish: Bergweg 1, Maarn

Lengte: 103 km

Hoogtemeters: 400

FIETSSPORT.NL/

GRAVELHEUVELRUG

Koffiestops

Beauforthuis: 

Woudenbergseweg 70, Austerlitz

beauforthuis.nl

De Proloog: 

Allemanswaard 27, Amerongen

deproloog.cc
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‘Het gravel is van de fijnste soort, 
de omgeving van de mooiste’

en scheve ondergrond. Het is een oud 
klinkerweggetje dat nauwelijks nog 
wordt onderhouden, Zelfs met veertig 
millimeter brede banden is het comfort 
ver te zoeken. 

We passeren het Kasteel Amerongen en 
draaien in de eindfase nog eens de heu-
velrug op. Terwijl de zon er steeds vaker 
doorkomt, genieten we al een beetje na 
van de mooie tocht. De route voerde ons 

langs de mooiste gravelstroken verspreid 
over de hele heuvelrug en liet ons op een 
andere manier kijken naar dit nationaal 
park. Zo mooi hebben we de Utrechtse 
Heuvelrug nog niet gezien. •
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Lang, lang geleden was de algemeen 
heersende opinie dat wielrenners in 
de wintermaanden vooral op rustige 
intensiteit uren moesten maken. Op 
hoge intensiteit fietsen in de winter zou 
zelfs schadelijk zijn voor de conditie, zo 
was de gedachte. Dus waren het vaak de 
kopmannen die hun trainingsmakkers in 
duurtrainingen op de weg bevolen vooral 
rustig aan te doen. Vaak werd alleen wel 
vergeten dat de kopmannen als Eddy 
Merckx en Roger De Vlaeminck tien 
zesdaagsen of twintig crossen per winter 
reden. Klaarblijkelijk was het enkel  
verrichten van rustige duurtrainingen 
niet van toepassing op de toppers.

Tegenwoordig weten we dat dit niet 
alleen voor de kopmannen geldt, maar 
dat iedere wielrenner ook in de winter-
maanden hoogintensief werk (HIT: High 
Intensity Training) moet blijven doen. 

Als je dit deel maandenlang niet traint, 
verdwijnt deze conditie als sneeuw 
voor de zon. Een studie van de bekende 
Noorse professor Bent Rønnestad uit 
2014 liet zien dat je de achterstand die 
je hiermee oploopt in de winter, niet 
zomaar meer inhaalt in het seizoen.

In deze studie werd een groep van 
dertien wedstrijdwielrenners na het 
wegseizoen verdeeld in een groep die 
alleen maar langzame duur trainde 
en een deel dat iedere zeven tot tien 
dagen zowel langzame duur als een 
HIT deed. De totale duur en trainings-
belasting was voor beide groepen 
gelijk. Na acht weken was de HIT- en 
duurgroep duidelijk verbeterd en de 
langzame duurtraining groep verslech-
terd. In de twaalf weken die volgden, 
deden beide groepen weer hetzelfde 
trainingsprogramma met zowel rustige 

duurtrainingen als HIT-werk, maar werd 
de achterstand niet ingehaald. Sterker 
nog: de achterstand werd in die twaalf 
weken alleen maar groter.

Intensief juist belangrijk
Wat we hiervan leren is dat juist in de 
maanden waarin het trainingsvolume 
wat minder wordt, het doen van hoog- 
intensieve trainingen nog belangrijker 
is. Als stelregel wordt vaak gehanteerd 
dat tenminste één op de vijf trainingen 
intervallen moet bevatten van hoge 
intensiteit. Dit is de bekende 80-20-regel 
van het zogenaamde gepolariseerde trai-
ningsmodel. In veel wetenschappelijke 
literatuur blijkt dit een bewezen model, 
meestal bij een trainingsfrequentie van 
vier tot vijf keer en minimaal tien uur. 
Veel amateurwielrenners kunnen niet 
zoveel tijd vrij maken om op de fiets te 
zitten en daarom mag deze regel gerust 

Vergeet je
blokjes niet!
Met de kortere dagen en lagere temperaturen 
verandert ook voor de meeste wielrenners de 
trainingsroutine. Lange duurtrainingen worden 
verruild voor korte indoorsessies en de wegfiets 
wordt omgewisseld voor de mountainbike. Maar is dit 
eigenlijk wel zo verstandig? Wat kan je fysiologisch 
het beste doen als je na de wintermaanden meteen 
uit de startblokken wilt vertrekken?

TEKST JIM VAN DEN BERG    BEELD BKOOL

TRAINING
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naar 70-30 verschuiven om de totale 
trainingsbelasting niet te laag te maken. 
Het belangrijkste is vooral te blijven 
proberen minimaal één keer iedere zeven 
tot tien dagen een HIT te doen.

Precies hiervoor zijn de crossfiets of 
mountainbike in het bos, maar ook 
de indoortrainer uitermate geschikt. 
Offroad heb je simpelweg te maken met 
een hogere rolweerstand, maar ook met 
meer hoogteverschil en meer uitda-
ging om af en toe flink door te trekken. 
Ook op de indoortrainer kan je je flink 
uitleven op hoogintensieve intervallen, 
zonder rekening te houden met een 
gladde weg of verkeer. Wedstrijdjes 
op platformen als Zwift en Bkool zijn 
hierbij een leuke afwisseling. 

Het gevaar hierbij dat wel op de loer 
ligt, is dat je teveel intensieve trainin-

gen per week gaat doen. Wielrennen 
en de meeste doelen die daarbij horen 
zijn duurinspanningen. Dat betekent 
dat je vooral goed getraind moet zijn 
op lage en submaximale intensiteit. 
Het gaat er vaak vooral om zo efficiënt 
mogelijk te zijn en het zo lang moge-
lijk vol te houden. Te veel intensieve 
trainingen kunnen je conditie zelfs 
verslechteren. 

Daarom gaat het allemaal om de juiste 
balans. Kijk hierbij niet alleen naar de 
balans van je trainingen of je trainings-
schema, maar luister goed naar je 
lichaam. Als het goed is, voel je zelf ook 
wel aan dat het derde Zwift-wedstrijdje 
van de week lang niet zo goed meer 
voelt als het eerste. Zolang je dit in de 
gaten houdt, ga dan met een gerust hart 
het bos of de virtuele wereld van Zwift 
in en leef je lekker uit! •

Over de auteur

Jim van den Berg is oprichter 

en CEO van JOIN Sports, 

het bedrijf achter de JOIN 

Cycling training app. Als 

bewegingswetenschapper 

heeft hij zich gespecialiseerd 

in het trainen en coachen van 

wielrenners. Hij maakt samen 

met voormalig profwielrenner 

Laurens ten Dam en Stefan Bolt 

de Beter Worden Podcast.

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

Vergeet je
blokjes niet!
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SAMENSTELLING BRAM DE VRIND

TOCSEN Redder in nood
Vallen met de fiets is sowieso vervelend, 
maar helemaal als je erbij buitenwes-
ten raakt. Het Duitse Tocsen heeft een 
apparaatje bedacht dat je helpt als het 
misgaat: een crash detectiesensor. Je 
plakt de sensor op je helm. Deze wordt 
vervolgens verbonden met je telefoon via 
Bluetooth. Hij detecteert op betrouw-
bare wijze ernstige crashes. Als je op je 
plaat gaat, verzendt de sensor de exacte 
locatie van de eigenaar naar persoonlijke 
noodcontacten via app en sms. Boven-
dien worden andere Tocsen app-gebrui-
kers in de buurt op de hoogte gebracht 
van de crash voor de snelste eerste hulp. 
NL.TOCSEN.COM

SHIMANO Tropische pantoffel
Shimano heeft zijn RX8 gravelschoen een update gegeven. Daarnaast is er 
een speciale RX8R rally-uitvoering geïntroduceerd voor de ruigere ritten. 
De nieuwe RX8 schoen heeft een verbeterde ademende werking en aan de 
voorkant is er meer ruimte voor de tenen. Ook is de sluiting vernieuwd: 
deze werkt nu met de BOA Li2 sluiting, met grip van rubber. De RX8 komt 
er in drie stoere designs: zwart, zilver en een special edition met tropi-
sche bladeren. De schoen heeft een stijve en lichtgewicht carbon zool 
voor gravelraces op hoge snelheden. De rally uitvoering heeft een gebreid 
enkelmanchet dat vuil buiten houdt en biedt de hele dag comfort onder 
uiteenlopende rijomstandigheden. GRAVEL.SHIMANO.COM

ERE Instelbaar zadel
‘One size fits all’ bestaat niet op het 
gebied van zadels, aldus Ere Research. 
Het Genius Pro CC zadel van het Neder-
landse bedrijf is daarom uitgerust met 
een Comfort Trigger. Daarmee kun je de 
mate van flexibiliteit instellen tijdens 
je rit. Je kunt kiezen uit drie comfort-
niveaus en inspelen op verschillende 
condities. De Dynamic Torsion Bar 
die is toegevoegd tussen de zadelrails, zorgt voor flexibiliteit zonder in te 
boeten op stevigheid. De torsion bar zorgt ervoor dat de krachtsverdeling 
gelijk wordt verspreid over het gehele zadel. Verkrijgbaar vanaf 299,-. 
ERERESEARCH.COM

€229,-

€79,90

€299,-
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TEST

Vederlichte 
aeroracer

TEKST BART VAN DE VOSSENBERG  BEELD BRAM DE VRIND

Hoewel we graag betaalbare bolides testen, 
krijgen we soms ook de kans om een droomfiets 
te proberen. Modellen waarvoor je bij wijze van 
spreken een tweede hypotheek moet afsluiten. 
Zo kregen we van Giant de gloednieuwe Propel 
Advanced SL met Dura Ace Di2 te leen. Hoe voelt 
deze fiets – die afgelopen zomer goed was voor 
twee Touretappezeges – onder de kont van een 
gewone sterveling? 

Hangend in de beugels zoef ik over 
een verlaten landweg door de warme 
najaarslucht. Bomen flitsen in rap tempo 
in mijn ooghoeken voorbij. Wat fietst 
deze bolide makkelijk! Tien jaar geleden 
reed ik voor het laatst op een Giant Pro-
pel - die van mezelf. Dat was uiteraard 
een hele andere bak. Snel was hij zeker 
met zijn platte framebuizen, wegge-
werkte velgremmen en druppelvormige 
zadelpen. Maar de fiets had ook een paar 
minpunten die kenmerkend waren voor 
aeroracers. Zo was mijn oude Propel niet 
de lichtste fiets die je kon kopen, ging 
sturen niet bepaald vanzelf én moest je 
rug na een lange rit toch even bijkomen. 
Wat tien jaar aan innovatie wel niet doet 
met een fiets. Want de Propel Advanced 
SL die Giant dit jaar lanceerde, is in alles 
compleet anders.

Snel
Uiteraard is de nieuwe Propel – dat 
letterlijk voortbewegen betekent – weer 
sneller dan zijn voorganger. Ondanks 
dat de Advanced SL er misschien niet 
uitziet als een klassieke aeroracer, 
bespaart de fiets bij veertig kilometer 
per uur 6,21 watt op zijn voorganger. 
Dat lijkt niet veel, maar in het profwiel-
rennen met zijn marginale verschillen is 
dit mooi meegenomen. Een steuntje in 
de rug dus voor Dylan Groenewegen en 
Michael Matthews die dit jaar tijdens de 
Tour beiden een etappezege op de Pro-
pel pakten. De watt-winst komt onder 
meer door de ellipsvormige framebui-
zen die als beste uit de dynamische 
windtunneltests kwamen, de vernieuw-
de cockpit en vijftig millimeter hoge 
carbon wielen van CADEX. Maar ook 
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aan de details is gedacht. Zo heeft de 
Propel SL twee verschillende bidonhou-
ders die de lucht zo snel mogelijk langs 
het frame geleiden.

Comfortabel 
Het paradepaardje van Giant is niet al-
leen snel, maar voelt ook bijzonder rap. 
Elk beetje kracht dat je benen verlaat, 
wordt omgezet in pure snelheid. Vol-
gens Giant is het frame 9,2 procent stij-
ver en is de trapstijfheid met 7,5 procent 
toegenomen ten opzichte van het vorige 
model. Voor het comfort is het echter 
fijn dat een frame op de juiste plekken 
ook wat meegeeft, zodat je niet na twee 
uur fietsen het gevoel hebt dat er een 
kudde koeien over je rug is geden-
derd. Dat heeft Giant goed voor elkaar 
gekregen. In vergelijking met andere 
moderne aeroracers die ik in de loop der 
jaren aan de tand voelde, is deze Propel 

uiterst comfortabel. Vergevend genoeg 
voor een lange dag in het zadel. 

Licht
Misschien wel het grootste pluspunt 
van de vernieuwde Propel SL is de 
afslankkuur die de fiets heeft gekre-
gen. Het topmodel weegt in maat M 
slechts 6,9 kilo. Dat is bijna een volle 
kilo lichter dan enkele aerobikes van 
concurrenten. Mede dankzij de slanke 
achterkant en het gebruik van robots 
voor uiterste precisie, weegt het frame 
slechts 845 gram. Ook de overige com-
ponenten zijn allesbehalve zwaar. Wat 
te denken van de uiterste precies en 
bijna geruisloos schakelende Shima-
no Dura Ace Di2-groep en de 1.349 
gram wegende CADEX-wielset. Deze 
vederlichte aeroracer voelt zich dan 
ook niet alleen thuis in de polder of op 
ellenlange dijken. Zonder moeite neem 
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je de Propel mee naar Zuid-Limburg of 
zelfs de Alpen. Dankzij de Propel zette 
ik zelfs een aantal nieuwe PR’s neer op 
mijn thuisbeklimmingen. 

Onhandige zadelpen
Valt er dan niets te klagen? Natuurlijk 
wel. De geïntegreerde zadelpen die door-
getrokken wordt vanuit het frame vond 
ik allesbehalve praktisch. De zadelhoog-
te kun je daardoor slechts enkele centi-
meters verstellen. Bij de koop moet je de 
zadelpen dan ook – na een nauwkeurige 
fietsmeting – op maat zagen. Wil je de 
fiets ooit nog eens doorverkopen, dan 

moet je iemand vinden die nagenoeg de-
zelfde beenlengte heeft. De geïntegreer-
de zadelpen zorgt dan weer wel voor een 
stijver en dus sneller frame.

Betaalbare opties
Met de Giant Propel Advanced SL heb 
je heel veel fiets, maar daar hangt dan 
ook een flink prijskaartje aan: 12.499 
euro! Gelukkig zijn er ook enkele beter 
betaalbare opties. Naast de SL zijn er 
nog vier modellen die lichter, stijver 
en meer aero zijn dan hun voorganger. 
De vier modellen hebben een zwaarder 
carbon frame en andere onderdelen dan 

de SL. Bovendien vind je de geïnte-
greerde zadelpen alleen terug op het 
paradepaardje. De nieuwe Giant Propel 
is er vanaf 2.999 euro. Daarvoor krijg je 
een complete carbonfiets met Shimano 
105 en Giants’ eigen wielen. 

Geluidsbarrière
Alles overziend is de vernieuwde Giant 
Propel SL een wereldfiets. De fiets ziet er 
met zijn afgeslankte buizen misschien 
een beetje tam uit, maar de Propel is 
pijlsnel. Bovendien is deze Giant met 
amper zeven kilo één van de lichtste 
aerobikes op de markt. Tel daar het be-
trouwbare stuurgedrag en het toegeno-
men comfort bij op en je hebt een hele 
allround fiets. Helaas is daar het prijs-
kaartje ook naar. Gelukkig druppelen de 
eigenschappen van het paradepaardje 
ook door naar de voordeliger modellen, 
waardoor ook de gewone man of vrouw 
door de geluidsbarrière kan suizen. •

‘Het grootste pluspunt is  
de afslankkuur die  
de fiets heeft gehad’

Hoogtepunten 

+ Pijlsnel

+  Compromisloze afmontage

+ Licht

Minpunten

– Onbetaalbaar

– Onpraktische zadelpen
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Een groene muur van bomen. 
Oorverdovende stilte. Met mos begroeid 
plaveisel. Het Staatsbos, de weg 
die de bossen van Gieten en Borger 
doorsnijdt, zou niet misstaan in de 
voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. De 

uit de ijstijd afkomstige keien, flinten in 
goed Drents, doen een aanslag op mens 
en materiaal. 

Toch vinden hele fietsende 
volksstammen het heerlijk om over 
de oeroude steentjes te stuiteren. 
Ben jij niet vies van een stevig potje 
zelfkastijding? Geef je racefiets of 
gravelbike dan de sporen over de zes 
kilometer lange kasseienstrook. Wacht 
niet te lang: steeds meer delen van de 
weg dreigen onder een deken mos en 
aarde te verdwijnen. Misschien moeten 
we Fredje vragen of hij een karrevracht 
nieuwe flinten uit zijn steengroeve wil 
halen. Yabba Dabba Doo!  •

Staatsbos
Als Fred Flintstone in Drenthe zou wonen, 
dan had-ie zonder nadenken zijn benenwagen 
omgeruild voor een fiets. Dwars door boswachterij 
van Gieten-Borger loopt de langste flintenstrook 
van Nederland, het Staatsbos.

TEKST ARD KRIKKE    BEELD BRAM DE VRIND

Meer spots vinden? 

Download onze  

Fietssport app.

FIETSSPORT.NL/APP

SPOT
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In het oosten van de provincie Gelder-
land ligt het Montferland. Aan de Duitse 
grens in de Achterhoek kun je hier 
prachtig fietsen door het coulissenland-
schap. Aan hoogtemeters geen gebrek in 
dit voor de streek zo kenmerkende decor. 
Het halfopen landschap wordt door 
heggen, houtwallen en muurtjes om-
zoomd. Hierdoor krijgt het het karakter 
van een toneel met coulissen. Na iedere 
bocht weer een nieuw decor en door het 
glooiende landschap weer een prachtig 
vergezicht.

Montferland dient zich aan als een hot-
spot voor fietsers. Geen hotspot zonder 
fietsspot. Berc Bike in Zeddam geeft je bij 
binnenkomst direct een fijn gevoel, alsof 
je een huiskamer binnenloopt. Maar 
bovenal ademt het mooi gerestaureerde 
pand de sfeer van fietsen. Boven iedere 

tafel hangt een fiets, aan de muur prijkt 
fietsgerelateerde kunst en de prachtige 
Italiaanse koffiemachine produceert 
heerlijke koffie van Il Magistrale.

Omgetoverd
Willem van Rooden, mede-oprichter en 
eigenaar van Berc Bike, heeft met zijn 
fietsspot een totaalconcept neergezet in 
de Achterhoek. Het volledig vervallen 
pand werd omgetoverd tot wielercafé. 
Bewonderingswaardig als je beseft dat 
de zaak net open was toen de eerste 
corona-lockdown twee jaar terug keihard 
toesloeg. Naast het feit dat Van Rooden 
jarenlang in de regio gewoond heeft, 
is het niet vreemd dat hij juist Zed-
dam gekozen heeft. “Startpunt van de 
MTB-route Zeddam ligt om de hoek. Net 
als de prachtige gravelroutes door het 
Montferland. En houd je niet van al dat 

Bij Berc Bike kun je terecht voor een goede 
kop koffie, lokaal bier, een unieke fiets en de 
huur van een mtb. En natuurlijk het prachtige 
Montferland. Met recht de perfecte start- en 
finishplek voor deze fietsregio in de Achterhoek.

TEKST GERRIT VERMEULEN BEELD MICHIEL MAAS

Huiskamer 
van het 
Montferland

FIETSSPOT
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offroad, dan is hier ook met de racefiets 
veel lol te beleven”, zegt de eigenaar. 

Fietsclubs kunnen bij Berc Bike terecht 
om hun rit door het Montferland te star-
ten en te finishen. Van Rooden: “In het 
wielercafé kunnen fietsers tijdens een 
tussenstop of na het einde van een rit 
genieten van een goede kop koffie, een 
stuk taart of een heerlijk ‘herstelbiertje’. 
Keuze genoeg met wielerbier Kwaremont 
en lekkere speciaalbieren uit de streek 
van Nootsaeck. Met alleen ingrediënten 
uit de Achterhoek.” Indien nodig kun je 
er na je rit de fiets afspoelen.

Unieke fiets
De passie voor fietsen straalt Van Rooden 
in alles uit. “Die passie is de basis voor 
alles”, zegt hij. Ook voor de Berc Bike 

Studio. De eigenaar neemt ons graag 
mee naar de tot huiskamer omgebouw-
de bovenverdieping en vertelt hoe hij 
hier met klanten gaat zitten om vanaf 
scratch, zonder concessies, een fiets 
samen te stellen. “Mountainbike, race of 
gravel, het kan allemaal. De enige con-
cessie is dat het carbon moet zijn.” Met 
Biker Enjoys Riding Carbon Bike creëert 
Van Rooden complete fietsen met een 
uniek en eigen karakter. En, niet onbe-
langrijk, voor ieder budget. Met het eigen 
merk BERC en als dealer van de Mondra-
ker, Orbea en Kona kan Van Rooden zijn 
klanten zeer breed adviseren.

MTB-arrangementen
Of fietsen verkopen, van scratch af sa-
menstellen en goede koffie zetten in het 
wielercafé nog niet genoeg is, kunnen 
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er ook mountainbikes en gravelbikes 
gehuurd worden bij Berc Bike. “Het 
is mogelijk alleen een mountainbike 
te huren om de Montferland route te 
ontdekken, maar je kan er ook één van 
de drie arrangementen aan koppelen.” 
Met het Bikes & Pancakes-, Nootsaeck- 
en Prinses Máxima Centrum-arrange-
ment bindt Van Rooden fietsers aan zijn 
fietsspot en aan Montferland.

Het Prinses Máxima Centrum-
arrangement is een bijzondere 

vermelding waard. Het werk 
combineren met maatschappelijke 
betrokkenheid is belangrijk voor Van 
Rooden. Van dichtbij heeft hij de 
verschrikkelijke impact van kanker op 
het leven meegemaakt. Van de 35 euro 
die dit arrangement kost, gaat er vijf 
euro naar het Prinses Máxima Centrum. 
Een centrum waar keihard gewerkt 
wordt om kinderen met kanker een 
grotere overlevingskans te bieden en de 
kwaliteit van leven te verbeteren voor 
kinderen met kanker. •

Berc Bike

's-Heerenbergseweg 4,

7038 CC Zeddam

BERCBIKE.NL

Meer fietsspots ontdekken?

Download onze app

FIETSSPORT.NL/APP

‘Het volledig vervallen pand werd 
omgetoverd tot wielercafé’
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COLUMN

Mount Stupid
Patrick Jansen ontwerpt en bouwt 
duurzame mountainbikeroutes en 
bikeparks. Als fervent mountainbiker 
is hij zesvoudig Nederlands kampioen 
masters. 

Het is mooi geweest na zes jaar deze column 
gevuld te hebben. Een goed moment voor 
bezinning over het centrale thema waar 

ik heb geschreven: routebouw. De mensen die de 
column regelmatig lazen, was het natuurlijk al op-
gevallen dat het regelmatig ging over de bezwaren-
procedures, handhavingsverzoeken, rechtszaken, 
moeizame onderhandelingen met terreineigenaren 
en het overkoepelende thema hiervan: het negatieve 
imago van mountainbiken. Niet de leukste onder-
werpen voor een routebouwer, maar in deze tijd 
onlosmakelijk verbonden aan het vak.

En ja, dat vreet energie en maakt het werk er niet 
leuker op. Er zijn momenten geweest dat ik over-
woog om maar te stoppen en terug te gaan naar 
mijn andere professie, het bosbeheer. Ondanks dat 
bosbeheer ook op veel kritiek kan rekenen van de 
mensen die op de top van de ‘Mount Stupid’ zitten, 
blijft het werk van routebouw me toch voldoende 
plezier opleveren.

Je hebt de neiging om je gevoel te laten leiden door 
de projecten die niet lekker lopen. Maar feit is dat de 
meeste routes er uiteindelijk toch ‘gewoon’ komen en 
dat er veel mensen zijn die daarvan genieten, onder 
wie een toenemend aantal kinderen. Om dat voor 
mezelf eens in beeld te brengen, ben ik speciaal voor 

deze column aan de slag gegaan met de bezoekers-
statistieken van Kluitech.nl (echt eens bekijken!).

De routes waar ik een hand in heb gehad, uiteraard 
samen met duizenden vrijwilligers, ambtenaren, 
kraanmachinisten en bosbeheerders, kunnen in 
2022 rekenen op meer dan drie miljoen gereden 
rondes en zo’n 55 miljoen gereden kilometers. Dan 
doe je het gezamenlijk toch ergens voor. Me dit 
realiserende, kan ik altijd weer verder. 

Het zal nog wel een aantal jaren onrustig blijven, 
maar uiteindelijk heb ik er alle vertrouwen in dat we 
met de bouw van mountainbikeroutes niet alleen 
iets goed doen voor mountainbikers, maar ook voor 
de natuur en voor andere bosbezoekers. Daar zullen 
we niet alle mensen van kunnen overtuigen, maar 
als dat lukt bij terreineigenaren, rechters, beleid-
smakers, bestuurders en een groot deel van de Ne-
derlanders, dan zal mountainbiken uiteindelijk wel 
in rustiger vaarwater komen. Even doorbijten nog.  •

‘Onze routes kunnen in 2022 
rekenen op dik drie miljoen 
gereden rondes’
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Ontwerper 
met lef

INTERVIEW

Als je bij de plaatselijke 
fietsenwinkel iets 
koopt, is de kans groot 
dat het uit het brein is 
ontsproten van Piet van 
der Velde uit Ommen. 
Jarenlang werkte hij 
als ontwerper voor 
topmerken als Koga 
Miyata, Pinarello, 
Rapha, Specialized, 
Colnago, Selle Italia en 
Shimano. Vijf jaar terug 
besloot hij voor zichzelf 
te beginnen, want ja, de 
kaders hè? ‘Als je je eigen 
smaak wilt toevoegen, 
zeggen managers: nee, 
nee, nee!’

TEKST THOMAS BRAUN 

BEELD MICHIEL MAAS
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Op een afgelegen industrieterrein in 
Ommen staat op een grijze unit de 
naam Ere Research Design Studio. De 
eigenaar van het pand doet enthousiast 
open. “Piet van der Velde”, zegt hij 
tijdens een ferme handdruk. “Holland-
ser kan het niet.” De trap op, daar is de 
showroom. Althans, zo lijkt het, want er 
zijn prachtige fietsen uitgestald. “Ja, ik 
moet wel de feeling van wielrennen om 
me heen hebben.” Piet van der Velde 
noemt de ruimte een productontwikke-
lingsunit voor leveranciers en andere 
geïnteresseerden. “Zoals jullie.” 

En ja, we zijn zeker geïnteresseerd. Want 
wie is toch die man met die baanbrekende 
ideeën? Die tegen-de-stroom-in-zwem-
mer? Hij lacht. “Ik heb twintig jaar lang 
producten ontworpen en ontwikkeld voor 
grote merken. Ik ben altijd ingehuurd om 
een nieuwe productlijn te ontwerpen of 
bestaande te vernieuwen. Of ze zaten met 

een probleem waar een oplossing voor 
moest komen.” Een veelgevraagd artiest 
dus. Mét een wielerverleden. “Ik reed 
in de klasse die ze nu Pro Continental 
noemen. Helaas moest ik al op m’n 23ste 
stoppen, hartproblemen. Omdat ik aan 
het fietsen verbonden wilde blijven, ben 
ik in de productontwikkeling gedoken. 
Koga, onze ploegsponsor zei: ‘Waarom 
kom je niet bij ons werken?’ Van het één 
kwam het ander. Vijf jaar terug besloot ik: 
nu ga ik het voor mezelf proberen.”

Dit roept om een verklaring. Als je bij 
zulke grote merken werkt, waarom zou je 
dan uitvliegen? “Als je wordt uitgenodigd 
om een project voor iemand te doen, krijg 
je een briefing mee: dit is wat we zoeken. 
Daar kun je dan een beetje van je eigen 
smaak in kwijt, maar wel binnen de aan-
gegeven kaders. Ga je daar overheen, dan 
zegt de manager: ‘nee, nee, en nog eens 
nee’. En dat is ook goed, want ze zijn al 
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jaren succesvol op de markt, maar ik volg 
toch liever mijn eigen pad.”

Revolutie
Samen met zijn zakenpartner begon hij 
thuis zijn eigen zaak. “Ik heb professi-
onals ingehuurd om mijn marketing, 
verkoop en voorraad te beheren, zodat ik 
zelf kan focussen op productontwikke-
ling.” Nu heeft hij een heus bedrijfspand, 
met twee etages en kan hij zijn ideeën in 
de praktijk brengen. Wat zijn z’n groot-
ste succesnummers? “Ik ben ooit het 
zadelmerk Prologo begonnen, waarbij 
ik dacht: wat als we een zadel kun-
nen maken met verschillende dekjes? 

Niemand heeft meteen het juiste zadel. 
Ik ontwikkelde met het merk Velo het 
eerste zadel waar je dekjes af kunt halen 
en dikkere, smallere of hardere dekjes 
op kunt bevestigen met drukknopjes. 
Dat was een revolutie; het heeft de kijk 
op zadels echt veranderd. Veel merken 
zijn toen gaan werken met verschillende 
opties voor één en hetzelfde model.”

Een ander innovatief hoogstandje is de 
nieuwe fietsband met Carbon X erin. 
“Die hebben we de afgelopen drie jaar 
ontwikkeld met de TU Delft. De TU 
heeft samen met het bedrijf Carbon X 
een nieuwe samenstelling gemaakt, op 
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mijn eigen pad’

FIETSSPORT MAGAZINE   •   37



nano-niveau. Normaal zit er carbon black 
in maar nu dus X, wat sterker is en veel 
goede eigenschappen heeft. De elasticiteit 
is verbeterd, de rolweerstand is lager, 
de anti-lek is verhoogd en het zorgt voor 
meer grip.” En dan heeft hij ook nog 
samengewerkt met een Formule1-team. 
“Met Jordan, het huidige Aston Martin. 
Ik heb samen met hun engineers twintig 
jaar terug een tijdritstuur- en voorvork 
ontwikkeld, waarbij de airflow veel beter 
gemanaged wordt. Daar mochten we ook 
gewoon hun windtunnel voor inzetten. 
Ook een revolutie.”
 
Lance Armstrong
Het ontwerp was zo revolutionair, dat 
Lance Armstrong van de fiets getrokken 
werd. “Hij mocht er niet mee starten in 
de tijdrit tijdens de Tour de France. De 
UCI liet het niet toe, het frame was zo te 
snel. We hebben het getest bij US Postal 
en Lance wilde hem meteen hebben. Eén 
van de regels die daaruit is voorgekomen 
is dat het commercieel beschikbaar moet 
zijn in de markt en dat was het nog niet. 
Later wel en toen won Leontien van Moor-
sel er drie keer goud mee op de Spelen 
van Athene.”

Piet van der Velde staat bekend als een 
innovatieve man met een eigenwijs 
karakter. Op de vraag of de grote merken 
veel onzin op de markt brengen, zegt hij 
onomwonden ja. “Bij de profs klapt soms 
zomaar een voorwiel uit elkaar. Even 
later bij een ploegmaat ook. Hoe kan dat? 
Te veel renners worden weggestuurd op 
materialen die niet deugdelijk zijn. Ik 
denk dat de ontwikkeling en snelheid van 
zaken doen in de fietsindustrie te hoog 
ligt. Ze willen wel zorgvuldig produceren, 
maar krijgen daar vaak de tijd niet voor.”

Zelf pakt hij die tijd wel. Als het moet, 
zoals met de TU-band, jaren. En daar 
profiteert de markt ook weer van. Nee, de 
merken om hem heen zien hem niet als 

een luis in de pels, denkt Van der Velde. 
Hoe dan wel? “Ik hoop als een ontwerper 
met lef, die goed is in nieuwe dingen 
uitproberen. Vaak breng ik een nieuw 
product op de markt en twaalf maanden 
later doet merk X dat ook.”
Octrooien? Dat kan, je kunt alles vastleg-
gen en zeggen ‘dat is van mij en daar mag 
niemand aankomen’ maar dat recht is zo 
sterk als dat jij het wil verdedigen. Het 
kost namelijk nogal wat geld. Maar als 
een innovatie van mij heel hoog is, dan 
bescherm ik wel. Ik heb een verstelbaar 
zadel gemaakt, waarbij je de spanning in 
het zadel kunt veranderen via een handig 
hendeltje. Als merken dat kopiëren, dan 
is het echt jatten.”

Gekregen van Ernesto Colnago
We krijgen een rondleiding. Langs 
computers met tekenprogramma’s, een 

Ere Research

Ere Research focust op 

hoogwaardige producten 

met aandacht voor design, 

technologie en innovatie. Ze 

maken onder andere zadels, 

stuurlinten, banden en wielen.  

ERERESEARCH.COM
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2D-printer, een 3D-printer, een liquid-prin-
ter en een UV-kast. “Door al deze techniek 
kan ik een product voor 95 procent zelf 
maken”, zegt de Ommenaar, die als expat 
eerder in Amerika, Zwitserland en Italië 
woonde. Op bijna alle producten, tenzij 
gemaakt in opdracht van een ander merk, 
prijkt de naam Ere Research. “Alle Latijnse 
werkwoorden eindigen op ere: vincere, 
sedere, pedere, libere… dat vond ik wel 
een mooi gegeven.” 

Dan gaan we naar beneden, daar is de 
werkplaats. Alles spic en span. “Ja, in 

rommel kan ik niet werken. Hier maak ik 
alle prototypes, doe ik de testen, alles. Ik 
maak mijn eigen testinstallaties om za-
dels te meten, spaken te ijken, banden te 
maken en heb een spuitcabine om velgen 
te spuiten. En ik heb een grote bloempot 
vol met water om tubeless banden te 
testen.” Aan de muur drie vintage fietsen: 
een prachtige Colnago (“Cadeau gekregen 
van Ernesto Colnago”) en een Gazelle 
die ooit als reservefiets diende voor de 
Dextro-ploeg van Mieke Havik. En een 
Concorde. Hij aait de laatstgenoemde. 
Mijmerend: “Zo jammer dat Nederland 

niet meer meedoet als racefietsmerk op 
mondiaal profniveau.”

Bij de deur vertelt hij toch nog even 
een anekdote. “Alberto Contador had 
gevraagd of ik een nieuw zadel voor hem 
kon maken. Uiteindelijk heb ik er een 
ontworpen die hij heel fijn vond. Maar 
toen puntje bij paaltje kwam mocht hij 
niet op dat model rijden van ploegleider 
Bjarne Riis. Commerciële belangen, daar 
loop ik ook tegenaan. Ach, al die beleve-
nissen… Ik zou er een boek over kunnen 
schrijven.” •

‘Lance mocht niet starten 
op mijn fiets’
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SAMENSTELLING BRAM DE VRIND

ENDURA Opvallende verschijning
Je ziet er het best uit als je gezien wordt. Dat 
is de filosofie achter de Hi-Viz kledinglijn van 
Endura. Zeker tijdens de donkere dagen kun 
je extra zichtbaarheid op de fiets wel gebrui-
ken. Dit Hi-Viz Windchill Jacket zorgt ervoor 
dat je zichtbaar bent in het verkeer. Het jack 
beschermt verder tegen de wind en voor-
komt verlies van warmte terwijl het zweet 
afvoert van je lichaam en een comfortabel, 
warm microklimaat creëert. De pasvorm is 
geschikt voor ritten op de racefiets, gravelbi-
ke of MTB en heeft reflecterende strips om je 
een extra opvallende verschijning te maken. 
ENDURASPORT.COM

BIANCHI Hyperbike
Een ‘aerovolution’ noemen de Italianen het. Bianchi heeft zijn nieuwe 
aerobike Oltre RC geïntroduceerd. Deze ‘hyperbike’ is een opvallende ver-
schijning. Niet in de laatste plaats vanwege het aerodynamische stuur met 
opening waardoor lucht kan stromen. Het lijkt een beetje op dat van de 
Cervélo S5. De Italianen gaan verder. De Air Deflector, bestaande uit twee 
kapjes op het frame, zorgt voor verder verbeterde luchtgeleiding langs 
de fiets. Het gewicht van het topmodel zit precies op de UCI-norm van 
6,8 kilo. Toch mag er niet mee gekoerst worden, want de UCI heeft de Air 
Deflector afgekeurd. Oplossing: je kunt de kapjes eraf schroeven, mocht 
je ooit in een UCI-wedstrijd belanden. Prijs van het topmodel is een astro-
nomische 14.999 euro. Een Oltre Pro die eveneens is uitgerust met nieuwe 
aerocockpit en Air Deflector, koop je vanaf 7.949 euro. BIANCHI.COM

ABUS Relaxte koffiestop
Even je startnummer ophalen bij een 
toertocht of je fiets wegzetten voor koffie 
en appeltaart in het café. Dat doe je een 
stuk relaxter als je fiets op slot is. Het Com-
biflex-Beak slotje van ABUS beschermt 
je spullen tegen (gelegenheids)diefstal. 
De staalkabel is uittrekbaar en kan in 
een handomdraai door je fiets worden gestoken en vergrendeld. Om het 
slotje te openen, voer je een cijfercode in. De kabel wordt dan automatisch 
opgerold. Het slotje weegt slechts 58 gram, dus voor het extra gewicht hoef 
je het niet thuis te laten. ABUS.COM

€14.999,-

€114,99

€19,95

NO ROADS  
NEEDED
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• Ultralicht carbon frame en voorvork
• Montagepunten voor spatborden en

bagagedrager
• Geschikt voor banden tot 45 mm

CUBE NUROAD C:62
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UIT HET VELD

Balans in  
het bos

TEKST MERIJN HEIJNE BEELD MERLIJN SPENKELINK

Geen hommeles, maar balans in het bos. In 
Kroondomein Het Loo werken boswachter en 
fietsclubs samen. De voorzitter van Bar End en 
boswachter vertellen hoe en geven tips.

“Het is heel simpel, je mag hier overal 
fietsen, behalve in de rustgebieden.” 
Peter Nieland is van origine een nuchtere 
Noord-Hollander. “En die houden van 
duidelijkheid”, vervolgt hij. Nieland 
is al jaren voorzitter van Bar End, een 
MTB-club van ruim vijfhonderd leden 
in Apeldoorn. “Je mag in Kroondomein 
Het Loo vrij fietsen, maar blijf wel op de 
paden. Je moet dus niet overal doorheen 
willen jakkeren. Het bos is van iedereen: 
fietsers, wandelaars, vogelaars, ruiters, 
noem maar op. Soms is er wel eens een 
pad dicht voor de mountain- of gravel-
bike. Nou en?! Daar zal de boswachter 
wel een goede reden voor hebben. Dan 
fiets je een eindje om of je pakt een ander 
pad. Er is hier zoveel te ontdekken en 
om van te genieten. Laat je niet afleiden 
als het even niet kan zoals je van tevoren 
had bedacht.”

Regelmatig contact
“Ik ben boswachter op Kroondomein 
Het Loo, het grootste aaneengesloten 
landgoed in Nederland”, vertelt René 
Olthof. “Het is een prachtig en rustig 
gebied met de uitgestrekte bossen en 
heidevelden van boswachterijen Gortel, 
Hoog Soeren en Uddel. Wandelaars 
komen hier om van de rust te genieten 

en wild te spotten. Laatst hadden we 
zo’n twintig natuurliefhebbers, die in 
alle stilte stonden te genieten van een 
roedel herten. Met veel lawaai kwam 
plots een groep mountainbikers voorbij. 
Herten weg, wandelaars boos en ik kreeg 
daar vervolgens opmerkingen over. De 
reputatie van lawaaimakers lijken vooral 
mountainbikers te hebben. Ik ben zelf 
ook een fietser en zie van beide kanten 
wat er gebeurt. Wandelaars schrikken als 
ze op het laatste moment een bel horen 
of geroep van fietsers. En andersom, we 
hebben hier geen vaste routes of single- 
tracks. Fietsers zien de wandelaars op de 
bochtige paden soms aan de late kant.”

Peter Nieland haakt hierop in: “We 
moeten meer rekening met elkaar hou-
den. Bij de club hebben we duidelijke 
gedragsregels opgesteld. Onze leden 
zijn zich er ook van bewust dat ze met 
hun clubshirt aan een voorbeeldfunctie 
hebben in de wijde omgeving.”

Boswachter Olthof vervolgt: “We delen 
onze bevindingen over en weer met de 
lokale fietsverenigingen, zoals recente-
lijk ook met Bar End. Dat was een posi-
tief gesprek. Wij verzoeken de clubs om 
niet met grote groepen door de bossen te 
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fietsen en om niet luidruchtig te zijn. We 
hebben ook contact bij de aanvraag van 
vergunningen voor een toertocht. Soms 
wordt het traject op ons verzoek aange-
past. Er is altijd wel begrip voor elkaar, 
dat is prettig. Hou het overzichtelijk, dat 
werkt het beste. Binnenkort schrijf ik 
ook een stukje in een lokaal clubblad. 
Hopelijk leidt dat tot meer begrip voor 
de rustzoekende wandelaars en andere 
zaken, die van invloed zijn hier op het 
Kroondomein.”

Nieland: “Vanuit de club spreken we 
bijvoorbeeld ook met de KNHS, de over-
koepelende paardensportbond. Want 
als we zelf niets ondernemen, dan wordt 
het hommeles in het bos. Daar schiet 
niemand iets mee op, dat geeft alleen 
maar negatieve energie.”

Geen vignet
Boswachter Olthof: “Ieder jaar is Het 
Kroondomein van 15 september tot 25 
december niet opengesteld voor publiek. 
Wel is een beperkt aantal grindwegen het 
hele jaar toegankelijk. Je kunt hier dus 
ook in het najaar fietsen. Afgelopen mei 
is voor de Veluwe een nieuw recrea-
tiezoneringsplan vastgesteld, waarin 
gezocht is naar de juiste balans tussen de 
kwetsbare natuur en de wens om daarin 
te recreëren. Er wordt wel eens overwo-
gen om bepaalde delen af te sluiten voor 
fietsers, zoals dat bijvoorbeeld in Brabant 
of op de Utrechtse Heuvelrug gebeurt. Ik 
begrijp het, maar vind het ook jammer als 
het zover komt. Je hebt geen vignet nodig 
om hier te mogen fietsen. Daarbij is het 

wel van belang om je aan de geldende en 
ook ongeschreven regels te houden. Denk 
hierbij aan vaart minderen en elkaar op 
tijd waarschuwen. Ik wil voorkomen dat 
we het hele bos met aanwijzingsbordjes 
moeten volhangen.”

Peter Nieland: “Hard en snel door het 
bos fietsen is hartstikke leuk, maar het 
kan niet altijd. Kom dan door de week, 
dan is er bijna niemand en is de hele 
speeltuin voor jezelf. Zo moeilijk is het 
niet om de drukte te vermijden.”

Support de Gravel Code

Als gravelbiker ben je aan 

een aantal regels gebonden. 

Zo mag je niet op elk 

onverhard pad fietsen, ook 

al beweert je GPS soms het 

tegendeel. Als supporter 

van de Gravel Code laat 

je zien hoe het hoort. 

Signeer de Code en unlock 

legale gravelroutes van 

routemeester Gijs Bruinsma.

GRAVELCODE.NL

‘We delen onze bevindingen 
over en weer met de lokale 
fietsverenigingen’

Zonering op de Veluwe

Om te zorgen dat MTB-

routes goed op elkaar 

aangesloten blijven én dat 

we vrij mogen fietsen daar 

waar het kan, zit de NTFU 

aan tafel bij de plannen voor 

de recreatiezonering op de 

Veluwe. Op Fietssport.nl legt 

de NTFU uit wat die zonering 

precies betekent voor je 

gravel- of MTB-rit.

FIETSSPORT.NL/

ZONERINGVELUWE
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Vrij fietsen groot goed
Troy Corsen is belangenbehartiger MTB 
bij de NTFU: “Een open en goede samen-
werking op lokaal niveau tussen clubs 
en terreinbeheerders juichen we toe. 
Het is de afgelopen jaren steeds drukker 
geworden in het bos. Mountainbikers, 
gravelaars en bikepackers liggen daarbij 
regelmatig onder vuur. Soms is dat 
terecht, vaak ook niet. Er is nog weinig 
onderzoek gedaan naar de verstorende 
effecten van deze fietsers op de natuur, 
maar het is duidelijk dat gezien de groei-

ende druk op de natuur en de huidige 
stikstofdiscussie natuurbeheerders 
steeds vaker kiezen voor het mijden van 
bepaalde kwetsbare delen.”

“In Kroondomein Het Loo is vrij fietsen 
een groot goed en dat moet behouden 
blijven voor de avontuurlijke fietser. Het 
werkt uitstekend in de praktijk: ruimte 
en infrastructuur zijn er goed op orde. 
In andere natuurgebieden zien we dat 
MTB-routes steeds meer aan de randen 
van natuurgebieden worden aangelegd en 

er niet meer doorheen. Tijdens de piek van 
corona zagen we dat het erg druk was in 
de bossen. Dat lijkt de afgelopen periode 
wat af te vlakken, maar toch is het soms 
nog erg vol. Dat is begrijpelijk, veel men-
sen willen naar buiten om te bewegen en 
genieten van de natuur. Maatschappelijk 
gezien is het ook belangrijk, bewegen kent 
immers veel positieve effecten, psychisch 
en fysiek. Onze tips als je in de natuur wilt 
recreëren: ken de regels, hou je daaraan 
en heb begrip voor elkaar. Zo houden we 
het samen leuk voor iedereen.” •

‘Onze leden zijn zich ervan 
bewust dat ze met hun clubshirt 
een voorbeeldfunctie hebben’

Wat zijn jouw ervaringen?

Wil je meepraten over dit 

onderwerp en heb je tips hoe 

het beter kan? Deel jouw 

bijdrage via  

redactie@fietssport.nl.
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Fantastische 
fietsdag

TOERTOCHT

TEKST EN BEELD ARD KRIKKE

In de Achterhoek barst het van de onverharde 
paden. Van gravelstroken en bospaden tot en met 
zandwegen en karrensporen. Niet verwonderlijk dus 
dat hier ieder najaar één van de tofste toertochten 
van ons landje plaatsvindt: de Strade Bianche 
Achterhoek – Gijs Verdick memorial. LWC De 
Paaschberg had op 26 september weer alles uit de 
kast getrokken om er een onvergetelijk evenement 
van te maken. Zo was het plaatselijke openluchtthe-
ater – een door hoge bomen omgeven natuurlijk am-
fitheater – door de fietsclub uit Lochem omgetoverd 
tot een bruisend festivalterrein. Denk aan vrolijke 
slingers van oude fietsshirts, diverse kraampjes, 
twee houtgestookte hottubs, een muziekpodium en 
uiteraard een bar. 

Vegetarische hamburgers
Ook de uitgepijlde routes en de uitgebreide verzor-
ging (met livemuziek) waren op deze zonovergoten 
zondag tot in de puntjes verzorgd. Hierdoor konden 
de ruim 1.100 gravelaars met volle teugen van de 
mooie omgeving genieten. Terug op het festival-
terrein was het ook genieten geblazen: iedere 
deelnemer werd door de vriendelijke vrijwilligers als 
een held onthaald. Daarna was het tijd om te eten 
(vegetarische hamburgers) en te proosten op een 
fantastische fietsdag. En het bleef nog lang onrustig 
in Lochem. •

Ook een toertocht rijden? Check onze kalender op 
FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN

‘Terug op het festivalterrein 
was het ook 
genieten geblazen’
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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. 



GEDICHT

Vijlenerbos

– Miel Vanstreels

De langste helling  
van het land,

na het bruggetje over de Geul
klimmen naar uitzicht op
Eifel en Ardennen

om daarna te verdwijnen
tussen naald-, loof-, berken-
en eikenbomen,

welke fietser heeft hier oog
voor zoete kers, mispel
en adelaarsvaren,

hoe het ook zij:
niemand komt hier boven
zonder verhaal

misschien hoort hij of zij
(in alle vroegte) een specht,
een koekoek, een glanskop
of een wielewaal,

Miel Vanstreels (1951) is wieler-

dichter. Hij gaf verschillende 

dichtbundels uit en publiceerde 

in tijdschriften als De Muur.

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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TEST

Thuis op  
ruig terrein

TEKST BART VAN DE VOSSENBERG BEELD BRAM DE VRIND

Voor me staat de nieuwe Cannondale Topstone 
uitgerust met brede rubbers, een verende 
Lefty-voorvork en zelfs een dropper post. 
Waar kijk ik naar? Heeft Cannondale een soort 
light mountainbike gemaakt of is het toch 
een hardcore gravelbike? Deze opvallende 
verschijning is in ieder geval goed voor behoorlijk 
wat draaiende gezichten op de onverharde 
paden. 

De Topstone bevindt zich aan de 
randjes van het nog steeds uitdijende 
spectrum van gravelbikes, waarin je 
enerzijds pure racebakken vindt en 
anderzijds kromme-stuur-fietsen die 
gemaakt zijn voor het ruige werk. In die 
laatste categorie zou je de Topstone op 
voorhand plaatsen.

Voor mijn eerste rit was ik bang dat ik 
op een veredelde mountainbike zou 
stappen. Op mijn doorsnee dwaaltoch-
ten zou zo’n fiets overdreven zijn. En 
als ik over technische singletracks wil 
rauzen, dan kies ik wel voor een echte 
mountainbike. Binnen tien minuten 
wordt echter mijn angst weggenomen: 
de Topstone rolt heerlijk. In bochten en 
bij sprintjes heb ik nog steeds het ‘racy’ 
gevoel van een gravelbike. Tegelijker-
tijd geeft deze Cannondale behoorlijk 

wat extra mogelijkheden voor je route, 
want die worteltapijten en hobbelige 
bospaden voelen op de Topstone toch 
een stuk strakker aan.

Capabel en comfortabel 
Dat heeft alles te maken met het 
vernieuwde Kingpin-systeem en de 
Lefty Oliver-vork die speciaal voor deze 
gravelbike is ontwikkeld. Allereerst 
Kingpin. Dit systeem vond je al op de 
vorige generatie Topstones, maar is ver-
der verbeterd. De basis van het systeem 
is een simpel buisje waarmee de zitbuis 
en staande achtervork met elkaar wor-
den verbonden. Door de toevoeging van 
dit lichte en onderhoudsarme schar-
nierpunt kunnen de carbon buizen aan 
de achterzijde extra doorbuigen als je 
achterwiel een wortel of steen raakt. Bij 
de achteras kan het frame bij impact tot 
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tien millimeter buigen en bij de zadel-
pen tot wel dertig millimeter. Zo voegt 
het systeem extra comfort én controle 
toe. Dat merk je goed tijdens het fietsen. 
Kingpin neemt nadrukkelijk de scherpe 
randjes van je rit weg, zonder dat je het 
idee hebt dat je fiets in een soort accor-
deon verandert. 

Door naar de meest opvallende feature: 
de Lefty Oliver, een vork met een poot 
en een veerweg van dertig millimeter. 
Het gaat hierbij niet simpelweg om een 
afgeknepen mountainbikevork, maar 
om een vork die specifiek voor gravel 
is gemaakt. Er is door Cannondale 
met name aandacht besteed aan de 
demping. Die is strak en treedt pas in 
werking als je lekker agressief een bocht 
induikt of een flink obstakel raakt. Een 
veerweg van drie centimeter lijkt dan 
misschien niet veel, maar zorgt voor 
bakken met grip als je de Topstone 
stevig op zijn staart trapt. En voor wie 
zich afvraagt of een eenpotige vork een 
beetje stuurt: jazeker, retestrak zelfs. 

Dropper
Als je een gravelbike ontwerpt waarmee 
je net een stapje verder durft te gaan, is 
het misschien logisch dat je een dropper 
post monteert. Dat heeft Cannondale 
dan ook gedaan. Voor de niet-moun-
tainbikers: een dropper post is een za-
delpen die je met een druk op de knop 
enkele centimeters kunt laten zakken, 
zodat er bewegingsruimte ontstaat en je 
jouw zwaartepunt kunt verlagen. Super-
handig bij technische secties of steile 
afdalingen. Maar ja, dan moeten die wel 
in je fietsrondje liggen.

Op mijn rondjes in Nederland heb ik 
deze zakkende zadelpen niet nodig 
gehad. Ik ben lenig genoeg om die 
paar centimeter ruimte zelf te creëren. 
Bovendien moest ik enorm wennen aan 
de positie van de knop die de zadelpen 

doet zakken. Als je het aandurft om met 
de gravelbike de randjes op te zoeken, 
dan is het ongetwijfeld een aanwinst. 
Voor veel Nederlandse gravelbikers 
voegt de dropper echter vooral gewicht 
en extra onderhoud toe.

Geen klimfiets
De Topstone voelt zich thuis op ruig 
terrein, daalt ook graag af. Helaas moet 
je dan ook zo nu en dan klimmen. 
Daarin blinkt de Topstone niet uit. Al 
dat comfort en die extra controle voegen 
ook wat kilootjes toe aan de fiets. Mijn 
testmodel (maat L) weegt met pedalen 
ruim elf kilo. Geen vedergewicht dus. 
Daar komt bij dat de – overigens feilloos 
schakelende – Shimano GRX-groep het 
met een 40T voorblad en 11-42 cassette 
moet doen. Geen combinatie waarmee 
je soepel hoogtemetertjes wegtikt, zeker 
niet op offroad-secties. 

Hoogtepunten 

+ Capabel

+ Comfortabel 

+ Oliver Lefty-voorvork

Minpunten

–  Dropper is in Nederland 

lichtelijk overdreven 

–  Niet gemaakt voor positieve 

hoogtemeters 
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Modellen 
Onze testfiets met Lefty Oliver-vork, 
Shimano GRX800 11-speed groep en 
dropper post kost 5.199 euro. Liever 
geen verende vork? Geen probleem. 
Cannondale brengt een karrevracht aan 
Topstones uit met verschillende afmon-

tages. De voordeligste Topstone kost 
1.749 euro. Je hebt dan een aluminium 
model en moet het stellen zonder Lefty 
Oliver en Kingpin-systeem. 

Conclusie? Uiteraard zijn er lichtere, 
snellere opties waarmee je – zeker 

in Nederland – niet in de problemen 
komt. Maar komt de mountainbiker in 
jou regelmatig boven drijven en heb je 
een ontembare singletrackhonger? Of 
zoek je naar dat beetje extra controle en 
comfort? Dan is de Topstone jouw ideale 
gravelbike. •

‘De Topstone daalt graag af. 
Helaas moet je ook zo nu  
en dan klimmen’
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31 december
Oudejaarstrekking

Koop snel je Oudejaarslot

staatsloterij.nl

Fiets jij 2023 binnen met deze Hoofdprijs?

De Hoofdprijs valt op een lotnummer. Dit lotnummer kan toegewezen zijn aan een heel lot of aan één of meerdere 1/2 loten. 
Een 1/2 lot geeft recht op 1/2 deel van de Hoofdprijs. Voor het organiseren van de Staatsloterij is een vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.

Fiets jij 2023 binnen met deze Hoofdprijs?



Samen de fietssport versterken

Hier had uw 
naam kunnen 

staan... 😉

Hier had uw 
naam kunnen 

staan... 😉

Hier had uw 
naam kunnen 

staan... 😉

Wil je ook met ons de wielersport versterken?  
Kijk op www.fietssport.nl/informatie/mediakit

Dankzij de steun van onze partners kunnen wij ons werk doen en 
uitbreiden. Zo blijven fietsers genieten van de sport: op de weg, op 

de trails en alles daar tussenin.31 december
Oudejaarstrekking

Koop snel je Oudejaarslot

staatsloterij.nl

Fiets jij 2023 binnen met deze Hoofdprijs?

De Hoofdprijs valt op een lotnummer. Dit lotnummer kan toegewezen zijn aan een heel lot of aan één of meerdere 1/2 loten. 
Een 1/2 lot geeft recht op 1/2 deel van de Hoofdprijs. Voor het organiseren van de Staatsloterij is een vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.

Fiets jij 2023 binnen met deze Hoofdprijs?



Eén verzekering 
voor al 
je fietsen

Goed verzekerd op pad met de 

betrouwbare  

NTFU-fietsverzekering.  

www.fietssport.nl/verzekering



De Fietsallee door de bossen van Chaam 
en Gilze – het grootste aaneengesloten 
bosgebied van Brabant – was vroeger 
beter bekend als de Slingerdreef. Tot 
een aantal plaatselijke gemeenten en 

Staatsbosbeheer in het voorjaar van 
2020 besloten om een dikke laag asfalt 
over het kronkelpad uit te rollen, en de 
dreef om te dopen tot ‘De Fietsallee’. 
Het resultaat van deze gezamenlijke 

gladstrijkactie is een elf kilometer lang 
fietspad dat zelfs verstokte liefhebbers 
van hobbelende kasseienstroken 
zal plezieren. Behalve strak als een 
biljartlaken is de zwarte asfaltstrook 
ook autovrij en heerlijk breed. Hierdoor 
heb je alle tijd om van verstilde 
vennetjes, boerenland, knusse dorpjes 
en torenhoge bomen te genieten. •

De Fietsallee
Zoeven over een fietspad dat als een 
versgeprepareerde skipiste door de bossen slalomt? 
Dan ben je op de Fietsallee tussen Chaam en Gilze 
aan het goede adres. De strakke slingerweg is een 
feest voor wielrenners die kilometerslang over 
geruisloos asfalt willen ‘glijden’.

TEKST ARD KRIKKE    BEELD BRAM DE VRIND

Meer spots vinden?  

Download onze  

Fietssport app.

FIETSSPORT.NL/APP

SPOT
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Schijnbaar moeiteloos verruilen super-
mensen als Marianne Vos en Mathieu 
van der Poel steeds weer de ene fiets 
succesvol voor de andere. Vanzelfspre-
kend is dit echter niet: iedere discipline 
vergt andere lichamelijke eisen.

Om een en ander te begrijpen, nemen 
we een hoofdbegrip uit de trainingsleer: 
specificiteit. Eenvoudig gesteld betekent 
dit: je wordt alleen beter in datgene 
wat je traint. Dat is tot op zekere hoogte 
vanzelfsprekend: van zwemmen ga je 
niet harder fietsen, een honderdmeter-
sprinter zal falen op de marathon. Het 
valt moeilijker te begrijpen dat er ook 
een verschil is in fysieke belasting tus-
sen wegwielrennen en offroad fietsen.

Andere spieren
Waar je op de weg de benen laat malen 
terwijl het bovenlichaam zo stil mogelijk 
op de fiets ligt, moet het hele lijf in het 
bos onophoudelijk anticiperen op steeds 
veranderende omstandigheden. Rug en 
polsen vangen klappen op bij het rijden 
over harde oneffen ondergrond, op een 
steile helling trek je hard aan het stuur 
en span je krachtig rug- en buikspie-
ren aan om je benen te ondersteunen. 
Op een drassig pad ram je hard op de 
pedalen en voorkomen je rompspieren 
dat je heen en weer schuift op het zadel. 
Kortom: je gebruikt andere spieren.

Op de weg spreek je vooral je duur-
vermogen aan. Offroad is het door 

aanzetten, afremmen, sprintje hier, 
sprintje daar, een samenspel tussen 
verschillende energiesystemen. Wiel-
renners zitten stevig in hun zadel, 
in het bos hangt men er vaak boven. 
Spieren spannen hierdoor voortdu-
rend aan vanuit andere hoeken, de 
coördinatiepatronen zijn diverser. 

Complementair trainen
Is de overstap tussen de disciplines 
dan af te raden? Absoluut niet! De 
verschillen zorgen ervoor dat trainen 
in het bos complementair werkt. 
Offroad rijden maakt stuurvaardiger, 
is een speelse manier van intervaltrai-
ning en kan bijdragen aan een betere 
rompstabiliteit. Die core stability, de 

Soepele overstap  
van weg naar bos

Nu het wielerseizoen is afgelopen, gaan veel 
fietsers offroad van de gebaande paden. Toch 
vallen de eerste onverharde ritjes vaak tegen. 
Fietsen is toch fietsen, zou je zeggen? Dat blijkt 
niet helemaal waar. Dit artikel geeft je inzicht in 
het verschil in fysieke belasting tussen wegwiel-
rennen en offroad fietsen. En helpt je de over-
gang zo soepel mogelijk te maken. 

TEKST DAAN SINDELKA   BEELD MERLIJN SPENKELINK

GEZOND
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mate waarin rug-, buik- en zelfs bek-
kenspieren gezamenlijk zorgen voor 
een solide basis van waaruit het lijf 
krachten kan genereren en opvangen, 
is ook erg nuttig voor het fietsen op 
de weg. 

Om de overstap van weg naar offroad 
te veraangenamen is het allereerst 
raadzaam de belasting geleidelijk op 
te bouwen. Kun je gemakkelijk drie 
uur op de weg fietsen? Begin toch met 
‘maar’ anderhalf uur bos. Of rijd een 
route die slechts deels onverhard is. 
Vergeet ook niet goed te eten en drin-
ken, eet zelfs iets regelmatiger dan op 
de weg, vanwege de intensiteitswisse-
lingen en eventueel vanwege de kou. 

Wil je helemaal goed voorbereid het 
bos in gaan, dan kun je de maanden 
ervoor al rug- en buikspieren trainen. 
Zoek op internet naar ‘core stability 
exercises’ en er gaat een wereld voor 
je open. Sowieso aan te bevelen aan 
iedereen die fietst; weg of bos, baan 
of veld – een sterke core is eigenlijk 
onontbeerlijk.

Ten slotte, de belangrijkste reden om 
’s winters het bos in te duiken: het is 
ontzettend plezant eens iets anders 
te doen en in de natuur te zijn. Laat 
fysieke problemen die pret niet beder-
ven en zoek indien nodig een  
– gespecialiseerde – gezondheids- 
professional op! •

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!



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



GARMIN Fietsen op zonne-energie
De batterijen van de Garmin fietscomputers 
zijn de voorbije jaren flink verbeterd. Het 
Amerikaanse bedrijf komt nu met een nieuw 
foefje om de Garmin Edge 1040 nog langer 
te laten werken: zonne-energie. Dankzij de 
Power Glass lens is de batterijduur tot 45 uur 

bij veeleisend gebruik en tot honderd uur in de batterijspaarstand. Verder 
geeft het apparaat door middel van je ‘cycling ability’ en de koersvereisten 
inzicht in je sterke en zwakke punten. Tijdens het fietsen ontvang je ‘stami-
na-inzichten’ zodat je in de gaten kunt houden hoeveel brandstof je nog in 
de spreekwoordelijke tank hebt. GARMIN.COM

LAMPY Daar brandt nog licht
Soms duurt je fietsrit net wat langer dan je 
verwachtte. Resultaat: je moet onverhoopt 
een stuk fietsen in de schemer of het donker. 
Zonder lampjes, want die dacht je niet 
nodig te hebben. Voor dit soort gevallen 
heeft LampY een oplossing bedacht. Door je 
stuurdoppen te vervangen door LampY heb 
je altijd verlichting op je fiets. In de avond, 
bij regen, mist, plotselinge drukte op een 
bochtige weg of als je door een onverlichte 
tunnel moet, is LampY de goede verlichting 
om in te schakelen voor verhoging van je 
veiligheid. LAMPY.CC

ASS SAVERS Spatbord 2.0
Ass Savers, de plastic spatbordjes die je onder het zadel klikt, zijn inmid-
dels alom bekend. Het Zweedse bedrijf komt nu met een 2.0 versie. De Win 
Wing is een ultra-lichtgewicht (64 gram) spatbordje dat je op de staande 
achtervork klikt. Doordat het spatbord boven je achterwiel hangt, vangt 
het de spray op die anders op je billen en rug komt. Hopelijk doet de Win 
Wing ook iets aan de spray die je fietsmaatjes in het wiel in hun gezicht 
krijgen. Dan is er pas echt sprake van een ‘win-wing situatie’. ASS-SAVERS.

COM

SAMENSTELLING BRAM DE VRIND

€34,95

€25,-

€749,99
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ABUS Boeven-verjager
Als een dief op rooftocht is, wil hij zo weinig 
mogelijk aandacht trekken. Maar dat is nu 
net waar dit draagbare alarmsysteem roet 
in het eten gooit. De Alambox 2.0 is een 
apparaatje dat je op je fiets of bijvoorbeeld 
fietsendrager kunt monteren. Mocht gespuis 
tijdens je koffiestop aan de fiets zitten, dan 
geeft de alarmbox eerst een waarschuwings-
signaal af van vijf seconden. Bij een aanhou-
dende poging tot diefstal gaat het 100 dB 
luide alarm af. Dat zal ze leren! ABUS.COM

SPECIALIZED Sneller paradepaardje
Minder luchtweerstand en betere ventilatie. De S-Works Evade 3, het pa-
radepaardje van de Specialized helmen, is verder verbeterd. Met hulp van 
computermodellen en dynamische windtunneltests is de ventilatie tot tien 
procent verbeterd, terwijl de aerodynamica is geoptimaliseerd. De pasvorm 
kan worden aangepast aan de vorm van je hoofd en de helmhoek kan 
worden aangepast voor compatibiliteit met je bril. Voor extra veiligheid is 
de helm uitgerust met veiligheidssysteem MIPS en geoptimaliseerd EPS-
schuim met dubbele dichtheid. Kortom: alles is premium aan deze helm, 
net als de prijs. SPECIALIZED.COM

PEDAL PLATE Trappen naar de bakker
De kinderen ophalen van school, of op vakantie een stokbrood kopen bij 
de bakker: er zijn fietsers die hun racefiets, gravelbike of MTB voor meer 
doeleinden gebruiken dan sportieve ritten. Pedal Plate biedt voor deze 
groep een oplossing: een setje plastic plaatjes die je race of MTB-pedalen 
omtoveren tot huis-tuin-en-keuken-trappers. De ‘pedal adapters’ zijn er 
vanaf 17,95 euro en verkrijgbaar voor zowat alle soorten pedalen. Made in 
the Netherlands. PEDAL-PLATE.CC

€59,95

€330,-

€17,95
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Je voeding kan goed in kaart worden 
gebracht met de sportvoedingspirami-
de. Die ziet er als volgt uit: de brede on-
derkant van de piramide is de basis. Dit 
geeft je basisvoeding weer en bestaat 
uit een gevarieerd voedingspatroon, 
afgestemd op de energiebehoefte. Met 
deze basis zou je voldoende macro- 
nutriënten (koolhydraten, eiwitten 
en vetten) binnen moeten krijgen, 
voldoende micronutriënten (vitaminen 
en mineralen) en voldoende vocht. 
Simpel gezegd: eten en drinken volgens 
de Schijf van Vijf, maar wellicht in 
grotere volumes, omdat je meer energie 
verbruikt door het vele fietsen.

Het middenstuk van de sportvoedings-
piramide bestaat uit sport-specifieke 
voeding. Oftewel: wat sporters eten 
en drinken rondom trainingen en 

toertochten. Hier komt timing bij kijken: 
wanneer eet en drink je iets? Dit kunnen 
overigens gewone voedingsproducten 
zijn, zoals een banaan, een boterham 
of een bord pasta, maar het kunnen 
ook sportvoedingsproducten zijn, zoals 
sportdranken, sportgels en eiwitshakes. 
Als je bijvoorbeeld net voor je fietstocht 
nog een banaan eet, valt dat in dit mid-
denstuk van de piramide. Als je na een 
krachtsetje op de fiets een eiwitshake 
drinkt, valt dat ook in dit middenstuk.

En dan als laatste het puntje van de 
piramide. Daar staan de supplementen. 
Dat kunnen ergogene supplementen 
zijn, oftewel supplementen die je sport-
prestaties zouden kunnen verbeteren, 
denk aan cafeïne en creatine. Maar hier 
kunnen ook vitamine- en/of mineralen-
supplementen staan, om tekorten aan te 

vullen als je bijvoorbeeld een eenzijdig 
voedingspatroon hebt, veganist bent of 
allergieën hebt, waardoor je misschien 
tekorten oploopt.

Opbouwen van onderaf
Besef dat je je voeding moet opbouwen 
van onderaf. Dus begin met een goede 
en gezonde basis. Een goede richtlijn 

Met alleen  
sportvoeding  
red je het niet
Een paar gelletjes tijdens je fietstocht en een sha-
ke na afloop, maar niet ontbijten? Dat is de wereld 
op zijn kop. Hoe zorg je voor een goede opbouw 
in jouw (sport)voeding om optimaal te presteren? 
Hoe bouw je als fietser je voeding op? Wat is je 
basis en wat doe je extra voor het fietsen? 

TEKST RIENEKE TERINK   BEELD MERLIJN SPENKELINK

VOEDING

‘Bij een 
gevarieerde basis, 
is de kans op 
tekorten klein’ 
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is de Schijf van Vijf: veel groenten en 
fruit, smeer- en bereidingsvetten, vis, 
peulvruchten, vlees, ei, noten en zuivel, 
brood, graanproducten en aardappelen, 
en voldoende drinken. Als de basis uit 
gevarieerde voeding bestaat, is de kans 
op tekorten klein en zijn aanvullende 
supplementen niet nodig. Daarnaast 
eten en drinken fietsers waarschijnlijk 
meer dan hun stilzittende leeftijdsge-
noten. Hierdoor krijg je meer voeding 
binnen en daardoor waarschijnlijk ook 
meer vitamines en mineralen, mits het 
gezonde voedingsmiddelen zijn.

Het middenstuk van de piramide kan 
helpen bij trainingen en toertochten. 
Wees daarbij slim met timing: wanneer 
eet en drink je wat? Wat doe je net voor-
dat je op de fiets stapt? Wat doe je tij-
dens en wat doe je erna? Waarschijnlijk 

vul je voor en tijdens het fietsen vooral 
energie (koolhydraten) en vocht aan. Na 
een training of toertocht doe je naast de 
koolhydraten en vocht ook nog wat ei-
witten erbij om weer snel te herstellen, 
bijvoorbeeld met een bakje kwark met 
fruit. Het topje van de piramide, met de 
supplementen, komt pas aan de orde bij 
tekorten of als je net dat laatste stukje 
winst wil boeken. Maar onderzoek dan 
altijd of de supplementen legaal en 
veilig zijn. 

Tips
Bouw je voeding dus op vanuit de basis. 
Kijk daarna pas naar het middenstuk 
en als laatste naar het topje. En bedenk 
ook dat als je basisvoeding niet op orde 
is, je nog zoveel supplementen kan slik-
ken als je wil, maar dan zullen je sport-
prestaties verre van optimaal zijn. •

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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REIZEN

Ruige bergpieken, 
diepe dalen, 
lange klimmen: 
mountainbiken in 
Catalonië is machtig 
mooi. Maar er is 
veel meer. Denk aan 
eeuwenoud erfgoed, 
likkebaardende 
streekgerechten en 
een overdaad aan 
natuurschatten. 
Een biketrip langs 
een handvol 
hoogtepunten.

TEKST EN BEELD  ARD KRIKKE

CAT
ALO

NIË

Madrid
Barcelona

De koning 
te rijk in 
Catalonië
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De zon staat als een lavalamp aan de 
Spaanse hemel. Een bonkig karrenspoor 
met grind trekt een stoffige streep door 
het golvende landschap. In de verte zie 
ik een kerktoren zijn Romaanse kop 
boven de roestbruine heuvels uitsteken. 
Ik schakel een tandje terug en beklim 
de zoveelste steile steenhelling op mijn 
mountainbike. Hier fietsen is een feest. 
Niet omdat de Catalaanse trail – ik 
bevind me in Lleida, een provincie in 
het noordwesten van Catalonië – het 
uiterste van mijn mountainbike skills 
vergt, maar wel omdat ik op zo’n twee-
enhalf uur vliegen van Nederland in een 
compleet andere wereld ben aanbeland. 
Een wereld vol stokoude amandel- en 
olijfbomen, verstilde dorpen, historisch 
erfgoed, glooiende laagvlaktes en ruige 
bergpieken. De komende dagen verken 
ik de MTB-mogelijkheden van deze 
streek. ¡Vamos!

Terrassenlandschap
Het is eind september en ik volg een gort-
droge gravelweg in Urgell, een comarca 
(regio) in het zuiden van Lleida. Omdat 
ik gisteravond laat aankwam, gebruik ik 
vandaag om aan de temperatuur (dertig 
graden) te wennen en de beentjes los te 
trappen. Het terrassenlandschap waar ik 
met mijn gids Miquel doorheen hobbel 
is hiervoor ideaal; de bulten die we be-
dwingen zijn niet hoog en het golvende 
pad zou ook prima op een gravelbike 
kunnen. 

Onderweg knijpen we in plaatsen als 
Vallbona de les Monges en Ciutadilla 
in de remmen om kerken, kloosters en 
kastelen te bewonderen. Miquel legt uit 
dat deze streek stampvol eeuwenoude 
bouwwerken staat. Opvallend zijn de 
vlaggen met geelrode banen en witte ster 
die overal hangen. “De estelada is de 

Reisinfo

Bikeverhuur en routes in Vallbona 

de les Monges: 

LARUTAL2.COM

Routes in Val d’Aran:  

VISITVALDARAN.COM 

Bikeverhuur (ook e-Bikes) + gids: 

EXCITINGEVENTS.ES  

Algemene info Lleida:  

ARALLEIDA.CAT

Algemene info Catalonië: 

FIETSSPORT.NL/CATALONIE
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vlag van de Catalaanse onafhankelijk-
heidsbeweging”, legt Miquel in gebroken 
Engels uit. Al pratend over de Catalaanse 
autonomie (“sinds 1979”), de Catalaanse 
taal (“één van de vijf officiële talen in 
Spanje”) en de beste tijd om te biken 
(“voor- en najaar”) komen we in het ge-
hucht Palouet aan. We trakteren onszelf 
op een portie pittig gekruide caracoles 
(slakken) en een lokaal biertje. Niet veel 
later nemen we hartelijk afscheid en stap 
ik in de auto om een kleine tweehonderd 
kilometer naar het noorden te verkassen. 

Andere koek dan Amerongen
De tweede dag begint goed. Francisco, 
mijn nieuwe gids, is nieuwsgierig of 

ik wel een beetje kan biken. Hij neemt 
me vanuit het Pyreneese bergdorp 
Esterri d’Aneu mee naar een technische 
singletrack. “Als je op deze trail zonder 
kleerscheuren beneden komt, dan 
weet ik meteen wat voor vlees ik in de 
kuip heb”, grinnikt hij. Nog voordat ik 
een gevat antwoord kan geven, duikt 
de Catalaan het bos in. Ik volg hem 
spoorslags en krijg een smal pad voor 
mijn kiezen dat bezaaid is met stenen 
en boomwortels. Dit is andere koek dan 
een rondje Amerongen. Toch lukt het 
me, op één hike-a-bike-sectie na, de 
hele trail te fietsen. Francisco – klein 
van stuk, zongebruinde kop, pretoogjes 
– slaat me gade. “Maak je geen zorgen: 

de rest van de route is een heel stuk 
makkelijker.” 

Echt moeilijk wordt het inderdaad 
nergens. Wel zwaar. In tegenstelling tot 
Alpenlanden als Frankrijk en Oostenrijk 
struikel je in de Pyreneeën niet over 
een netwerk van liften. Dat betekent 
dat je hier op eigen kracht lang omhoog 
moet trappen. Zo buffelen we zeventien 
kilometer lang omhoog naar Cap de La 
Socarrada (2.266m). Volgens Francisco 
biedt een e-MTB uitkomst voor bikers 
die niet op eigen kracht omhoog kunnen 
óf willen trappen. “Veel fietsers denken 
dat een elektrische mountainbike suf is. 
Ten onrechte: ook op een e-MTB moet je 
behoorlijk aan de bak. Als je in de bergen 
uitsluitend de turbo-stand gebruikt, dan 
sta je al na een paar uur met een lege accu 
langs de kant.”

Kale kartelpieken
Behalve een handjevol paddenstoel-
plukkers en een paar verdwaalde 
koeien komen we onderweg niemand 
tegen. Francisco lijkt geen last van de 
zwaartekracht te hebben. Met het ge-
mak van een vale gier vliegt-ie omhoog. 
Hoog boven de boomgrens stoppen we 
bij een verlaten berghut om van het 
majestueuze uitzicht te genieten. Kale 
kartelpieken. Diepe dalen. Een pad dat 
in het niets verdwijnt. We voelen ons 
de koning te rijk. Na een paar slokken 
drinken gaan de remmen los en dalen 
we in vliegende vaart af richting Espot, 
een dorp dat zo’n negenhonderd meter 

‘Kale kartelpieken. Diepe dalen. 
Een pad dat in het niets verdwijnt. 
We voelen ons de koning te rijk’
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lager ligt. We verwennen onszelf in een 
restaurantje met een uiensoep en gebra-
den konijn. Heerlijk. 

Een uur later scheren we via een bochti-
ge asfaltweg langs de groene rafelran-
den van Parc Nacional de Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, het enige 
nationale park in heel Catalonië. We 
pikken een technische trail op die ons 
terugbrengt naar Esterri d’Aneu. Na 
een verfrissende douche is het tijd om 
te vertrekken naar Pont d’Arròs, een 
bergdorp in het nabijgelegen Val d’Aran. 
Onderweg vertelt Francisco dat de 
aan Frankrijk grenzende comarca een 
autonome regio is met eigen vlag (don-
kerrood met geel Occitaans kruis), eigen 
bouwstijl (huizen met spitse daken) én 
eigen taal (Aranees).

Onvermoeibare spraakwaterval
We starten de laatste dag met een lange 
asfaltklim. Francisco heeft er duidelijk 

zin in. Als een fietsende encyclopedie 
deelt hij zijn kennis over de planten, bo-
men en kruiden. Zo doceert de berggeit 
dat je droge baardmos kunt gebruiken 
om fikkie te stoken en dat wilde oregano 
prima op een pizza smaakt. Ook over 
de beren, roofvogels en bergmarmotten 
weet-ie veel te vertellen. De Spaanse 
spraakwaterval klatert alle kanten op. 
Voor hem als bergbewoner is kennis van 
lokale flora en fauna zo normaal als een 
stokbroodje met olijfolie bij de lunch.

Na een uurtje gestaag trappen maakt 
asfalt plaats voor gravel. “De route gaat 
rechtdoor, maar ik wil je iets laten zien: 
Saut deth Pish. Niet veel later sta ik oog 
in oog met een waterval die als een witte 
sluier de grijze rotswand bedekt. Prach-
tig. Na een verplichte fotostop gaat het 
verder omhoog. Kilometerslang hobbe-
len we langs een steile bergflank. Op de 
top worden we verwelkomd door koeien 
met vrolijk klinkende bellen. Francisco 
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‘We stuiven 
afwisselend over 
stoffige kiezelwegen, 
groene skipistes en 
steile bospaden’ 

Hoogtepunten

+ Eindeloze bergpaden

+ Snelle afdalingen

+ Gevarieerde natuur

+ Prachtige kerken en kapellen

+ Lekker eten

Minpunten

–  Soms lange (asfalt)klimmen

–  Relatief weinig singletracks

trekt een windjasje aan en stort zichzelf 
als een lawine de diepte in. Ik volg zijn 
voorbeeld en brul het uit van plezier. 

Beneden besluiten we om naar het 
Baquira-skigebied te fietsen. We stuiven 
afwisselend over stoffige kiezelwegen, 
groene skipistes en steile bospaden. 

Vaak makkelijk, maar soms ook lastig 
voor een boomlange laaglander die niet 
vaak in de bergen fietst. Mijn gids lijkt 
onvermoeibaar. In Refugi Montgarri ko-
men we op krachten met een geweldige 
streeklunch. Met een licor de endrinas 
(pruimenlikeur) proosten we op een 
geslaagde biketrip. •
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Blijf een beginner
Christiaan Warger (49) is actief als oprichter 
van Gravelrides.cc en als spiritueel coach. In 
2017 fietste hij een jaar lang naar alle zakelijke 
afspraken door heel Nederland en ontdekte 
zijn nieuwe passie: gravel.

Oude karrensporen en brede zandwegen 
door de weilanden zijn fraai, maar fietsen 
in het bos op de gravelbike is toch wel 

het mooiste dat er is. Ik vergeet nooit mijn eerste 
gravelrit in de Veluwe bijna vijf jaar geleden. Ik 
geloofde mijn ogen niet dat ik fietste waar ik fiets-
te. Dit soort paden kende ik alleen van wandelen. 
Nu fietste ik er. Midden in het bos, ver van de 
bewoonde wereld. Gevoelsmatig dan, want ver van 
de bewoonde wereld ben je uiteraard nergens in 
Nederland. Maar zo voelde dat dus wel. Voor het 
eerst in mijn leven was ik echt van de gebaande 
paden met mijn fiets. Dit was echt offroad. Voor 
Nederland weet ik nu. 

Maar ik wil niets inslikken van deze ervaringen, ook 
al duiken na vijf jaar gravel relativeringen de kop 
op. En dat is zo jammer. Hoe meer je gezien hebt, 
hoe minder je ergens van onder de indruk bent. In 
het begin keek ik mijn ogen uit, nu fiets ik soms 
zelfs achteloos langs mooie plekken. 

Een zware operatie zette me echter terug in de tijd. 
Sindsdien fiets ik weer als een beginner in het bos. 
Heerlijk! En dat blijft ergens toch de kunst, om be-
ginner te blijven. Om de blik te behouden van dege-
ne die nog niets gezien heeft. Ervaring is natuurlijk 
fijn en geeft een soort zekerheid, maar het is toch 
vooral de zekerheid van een uitgeholde ervaring. De 
blik van degene die alles wel gezien heeft, vinden 
we indrukwekkend en daar kunnen we zelfs ontzag 
voor hebben en een beetje jaloers op zijn. Maar ei-
genlijk zou je jaloerser moeten zijn op de blik van de 
beginner. De beginner voor wie alles nieuw en voor 
het eerst is. Dat is de magische fase.

Het mooie is: je kunt die beginner blijven. Met 
aandachtsoefeningen en bijvoorbeeld door aan je 
fietsvaardigheden te werken en heel bewust bepaal-
de technieken toe te passen. Lekker spelen in het 
bos, als een kind zo blij. •

‘Eigenlijk zou je jaloerser moeten 
zijn op de blik van de beginner’
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Hét overzicht van alle NTFU-toertochten in  
Nederland voor racefiets en mountainbike!

Kalender december 2022 t/m maart 2023
(onder voorbehoud)
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Direct op kop met        
Als NTFU-lid maak je gratis gebruik van Fietssport PLUS. Met een PLUS-account down-
load 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

VOORDELIG VIRTUEEL TRAINEN
Wil jij deze winter werken aan een fietsdoel voor volgend jaar? Bijvoorbeeld mee-
doen aan een toertocht, een meerdaagse bikepacking trip maken of een berg van de 
buitencategorie beklimmen? Dan hebben we iets interessants voor je! Met je Fietssport 
PLUS-account krijg je 20% korting op het virtuele fietsplatform Bkool. In Bkool staan 
miljoenen échte routes die je virtueel kunt fietsen. Trap je stuk op de Paterberg, scheur 
door het velodroom, slinger de Stelvio op of waag je aan een etappe uit de Tour, Giro 
of Vuelta. Op je scherm kun je schakelen tussen 2D, 3D, kaart én – wat Bkool echt gaaf 
maakt – een real life video van de route. Zo kun je in je eigen ‘pain cave’ toch genieten 
van het uitzicht vanaf een Alpencol. 

Claim jouw 20% korting in je persoonlijke Fietssport-profiel. Heb je al een Bkool-ac-
count? Dan kun je nu voor maar 60 euro jouw jaarabonnement verlengen.  
FIETSSPORT.NL/BKOOL

ALSJEBLIEFT, EEN CADEAUTJE
De feestdagen staan weer voor de deur. Speciaal voor jou hebben we daarom een leuk 
cadeautje. Vanaf 23 december kun je met een Fietssport PLUS-account de volledige 
toertochtenkalender bekijken. Welke tochten in het nieuwe jaar zet jij op je verlang-
lijstje? FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN



FIETSSPORT KALENDER 2023   •   75

Fietssport PLUS!
BLIJVEN GENIETEN VAN DE WIELERSPORT, DANKZIJ JOU
Dankzij jou kan de NTFU zich inzetten voor alle fietsers. Wij zetten ons in voor wat 
jij als wielrenner of mountainbiker belangrijk vindt en laten jouw stem horen bij 
overheden, natuurbeheerders en andere organisaties. Met jouw steun en die van ruim 
75.000 andere leden kunnen we dit werk blijven doen en uitbreiden. Zo kun jij blijven 
genieten van de fietssport: op de weg, op de trails en alles daar tussenin.  
FIETSSPORT.NL/BELANGENBEHARTIGING 

GESOIGNEERD EN COMFORTABEL DE WINTER TEGEMOET
We kunnen ons voorstellen dat je na het extreem warme najaar nog niet hebt nage-
dacht over een comfortabele winterset. Gelukkig hebben we in onze Fietssport-col-
lectie van Bioracer voldoende producten om Koning Winter te trotseren. Wat dacht je 
van ons reflecterende winterjack van 89 euro, lange winterbroek van 85 euro of een 
windblocker van 56 euro voor de winderige dagen? 
FIETSSPORT.NL/KLEDING



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

Legenda

Kwaliteit 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?
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Nza  BRM 200 Amsterdam Amsterdam
10 Randonneurs Nederland 09.00 200
DEC www.randonneurs.nl 

wo  BRM 200 Teckelenburg Boekelo
28 Randonneurs Nederland 09.00-10.00 200
DEC +31 65 4713193

www.randonneurs.nl 

za  BRM 200 Bunnik Bunnik
14 Randonneurs Nederland 09.00 200
JAN www.randonneurs.nl 

zo  Winterfiets Elfstedentocht Leeuwarden
15 Stichting Friesland Beweegt 07.00-08.00 205
JAN 058-7370028

www.frieslandbeweegt.frl 

za  BRM 200 Valkenswaard Valkenswaard
28 Randonneurs Nederland 09.00 200
JAN www.randonneurs.nl 

zo  Wintereditie Hollands Venetië Tocht Steenwijk
29 RTV Steenwijk 08.00-10.00 70
JAN www.rtvsteenwijk.nl 120 

za  BRM 200 Zwolle Zwolle
11 Randonneurs Nederland 09.00 200
FEB www.randonneurs.nl 

za  BRM 200 Maastricht Maastricht
25 Randonneurs Nederland 09.00 200
FEB  

za  Zuid-Veluwetocht Dodewaard
25 ‘t Versnellertje 06.00-12.00 100
FEB www.het-versnellertje.nl 

za  BRM 200 Amsterdam Amsterdam
4 Randonneurs Nederland 09.00 200
MRT www.randonneurs.nl 

za  Koude Spierentocht Emmen
4 FTC Emmen 08.30-09.30 90
MRT www.ftcemmen.nl 

za  Krokustocht Roden
4 WTC Roden 09.00-10.00 60
MRT www.wtcroden.nl 90 

zo  Ontwakingstocht Driebergen
5 Driebergse Tour Club 09.00-14.00 30
MRT 0346-211898 09.00-11.00 60 

www.dtcnet.nl 08.30-11.00 75 
08.00-10.30 100
08.00-10.00 130

za  BRM 300 Bergen op Zoom Wemeldinge
11 Randonneurs Nederland 08.00 300
MRT www.randonneurs.nl 

HuurMaat
o oo

Part of Shanks Group

De Joop Zoetemelk Classic is mede mogelijk gemaakt door:

JOOP ZOETEMELK CLASSIC
ZATERDAG 18 MAART 2023
DE ENIGE ECHTE VOORJAARSKLASSIEKER DOOR HET GROENE HART GEORGANISEERD DOOR LRTV SWIFT, LEIDEN

Afstanden
150 km | 100 | 75 | 50
Uitgepijlde route met verzorging onderweg.

Starttijden
150 km: vanaf 7.30 uur
100 km: vanaf 8.30 uur

75  km: vanaf 9.00 uur
50  km: vanaf 9.30 uur

contact@swift-joopzoetemelkclassic.nl

Alleen voorinschrijving via www.swift-joopzoetemelkclassic.nl
Limiet van aantal deelnemers is 5500.
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Start en finish
LRTV Swift, Park de Bult,
Willem van der Madeweg 1, Leiden.

16e
editie

Korting op het inschrijfgeld
  Vroegboekers krijgen korting en betalen 
€ 12,50 als zij voor 12 februari 2023 inschrijven.

  NTFU-leden krijgen € 3,- korting bij een 
standaard inschrijving en € 2,- korting als 
vroegboeker.

De inschrijfkosten zijn € 15,-.

Volg de Joop Zoetemelk Classic

za  Hatertse Vennentocht Bennekom
11 CBFB 09.00-10.00 75
MRT www.cbfb.nl 115 

za  Toerversie Ronde van Drenthe Hoogeveen
11 St. Ronde van Drenthe 08.00-09.00 60
MRT 06-21808601 125 

www.rondevandrenthe.nl 160 

za  Voorjaarstocht Amsterdam
11 RTC Express 09.00-11.00 65
MRT 06-15176562 85 

www.rtc-express.nl 

zo  TWC Dommeldal Challenge Sint Oedenrode
12 TWC Dommeldal 08.30-10.00 100
MRT 06-41487755

www.twc-dommeldal.nl 

za  Joop Zoetemelk Classic Leiden
18 LRTV Swift 09.30-12.00 50
MRT swift-joopzoetemelkclassic.nl 09.00-12.00 75 

08.30-12.00 100
07.30-12.00 150
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Strade
Bianche

S E R I E S

GR
AV E LT Y

RUDOLPH

GF Drenthe

    VICTORY RIDES

GF Hanze

GFBrabant

    AZ RIDE

GF Veluwe

GFRotterdam

    ORANJE RIDEGRAVEL BOX

W
IN

TER  RIDES

RIDE FOR UKRAINE

MISSION
FREEDOM

CLÁSICO ESPAÑAGFAmsterdam

www.nltourrides.nl

     11-STEDEN RIDE
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Cobbles
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AV E LT Y

Primavera

Start of the Season

VOOR TOERFIETSER EN TOURWINNAAR
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POLAR

    PIETER RIDE

GRONINGEN RIDE
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www.maximsportvoeding.nl

INFO EN INSCHRIJVEN OP LIMBURGSMOOISTE.NL

TOERTOCHTEN VOOR O.A RACEFIETS 
& M O U N TA I N B I K E  +  FA M I L I E T O C H T

INSCHRIJVEN VANAF 1 JANUARI!

2  &  3  J U N I  2 0 2 3  |  E D I T I E

Sportief genieten
met een zachte g!
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N 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  Grote Veldrit Vorden
11 Achtkastelenrijders 08.30-10.00 30
DEC 0575-551966 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 08.30-10.00 33
DEC www.teamsukerbiet.nl 08.30-10.00 60 

08.30-09.30 75
08.30-09.30 100

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 30
DEC 06-53360710 45 

www.veluwerenners.nl 60 

za  OWsome-bikers midwinter Jägermeistert. Olst
17 OWsome bikers wieler. 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

06-12590402 45 
www.rtvdezwaluwen.nl 55 

zo  ATB tocht Markelo Markelo
18 Stg. 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 TWC de Wekkers-Deurne Deurne
18 TWC ‘De Wekkers’ 08.30-10.00 25
DEC 06-23419098 45 

www.twcdewekkers.nl 65 

zo  HRTC DOK-MTB Napoleontocht Den Helder
18 HRTC DOK 09.00-10.00 50
DEC

www.hrtcdok.nl 

zo  Oudejaarstocht Stroe
18 TC Voorthuizen 08.30-11.00 30
DEC 06-53360710 45 

www.veluwerenners.nl 60 

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

www.twc-oostbrabant.nl 

zo  Veldtoertocht RTC de Smid Sprundel
18 RTC De Smid 08.30-10.00 25
DEC 06-41511022 50 

www.rtc-desmid.nl 

za  Eindejaarstocht Scherpenzeel
24 Het Scherpe Woud 09.00-10.30 20
DEC www.hetscherpewoud.nl 30 

50

ma  Kerst graveltocht Schaijk
26 TWC Ons Verzet 08.00-09.30 75
DEC www.onsverzet.nl 

ma  Kersttocht Schaijk
26 TWC Ons Verzet 08.30-10.00 30
DEC www.onsverzet.nl 40 

EGMOND
PIER

EGMOND

Meer informatie via gpgrootegmondpieregmond.nl
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27 Toerclub HWV Hardenberg 09.30-10.30 35
DEC www.tchwv.nl 55 

70

di  Wageningse Wintertocht Wageningen
27 TC Wageningen '79 09.00-11.00 30
DEC www.tcw79.nl 40 

55

wo  Derry X-mas Nijkerk
28 Ben de Ruiter Tweewielers 10.30-13.30 42
DEC 06-50693272 10.00-12.00 70 

www.deburchtcycling.nl 

wo  ZorgSaam Carbidtocht Hellendoorn
28 FTC CC '75 09.00-10.00 30
DEC 0546-602827 50 

www.cc75.nl 

vr  De Bernhisse graveltocht Nistelrode
30 TWC De Voorsprong 09.00-10.00 65
DEC 06-44440581 08.00-12.00 95 

twcdevoorsprong.nl 

vr  Marveld Klassieker Gravel- en MTB-t. Groenlo
30 RTC Groenlo 09.00-11.00 25
DEC www.rtcg.nl 40 

50
60
70 

za  32e SiccaDania Oudejaarsveldtoert. Hattemerbroek
31 CYCLO’78 Wezep 09.00-10.00 30
DEC www.cyclo78wezep.nl 50 

za  ATB tocht memorial Jo Boerekamp Someren
31 T.S.C. Solo 09.00-10.00 25
DEC 06-55377793 45 

za  Bloemendal ATB tocht Rijssen
7 Tourclub Rijssen 09.00-10.00 30
JAN www.tourclubrijssen.nl 50 

za  Boverhoff Veld Toertocht Heerde
7 Toerclub Heerde 09.00-10.30 30
JAN 06-51913177 09.00-10.30 50

www.tcheerde.nl 09.00-10.00 60 
09.00-10.00 75

za  GP Groot Egmond-Pier-Egmond Alkmaar
7 Stichting Le Champion 11.00-11.20 38
JAN www.gpgrootegmondpieregmond.nl 

zo  ADW Veldrit Aarle-Rixtel
8 TSC Aan de Wielen 08.00-09.30 30
JAN 0492-382265 40 

www.aandewielen.nl 

zo  ATB Club Grenzeloos toertocht Vlodrop
8 ATB Club Grenzeloos 08.30-10.30 35
JAN 06-53309647 50 

www.atb-club-grenzeloos.nl 

zo  Beemd- en Bergtoer Holten
8 Wielervereniging Holten 09.00-10.30 35
JAN 06-50940728 45

www.wvholten.nl 55 

zo  Civil Support Veldtoertocht  Goirle Goirle
8 WTC De Hellen 09.00-10.00 25
JAN www.wtcdehellen.nl 09:00-10.00 40 

08.30-10.00 60

zo  Goed Begintocht Escharen
8 TWC Grave 08.00-10.00 35
JAN www.twcgrave.nl 50 

zo  Nieuwjaarsveldrit Axel
8 T.C. Axel 10.00 15
JAN 08.00-11.00 30 

08.00-11.00 42
08.00-11.00 52

zo  Skoda-Wils Nieuwjaarstocht Valkenswaard
8 TWC Valkenswaard 08.30-10.30 30
JAN www.twc-valkenswaard.nl 50 

zo  VTT Veldtoertocht Asten
8 TWC Asten 09.00-10.00 35
JAN www.twcasten.nl 45 

55

zo  Cannondale ATB tocht Sc Klarenbeek Klarenbeek
15 SC Klarenbeek 09.00-10.00 25
JAN 055-3011585 40 

www.scklarenbeek.nl 47 
55
70

zo  MTB Turftocht Etten-Leur Etten-Leur
15 TWV De Turfrijders 08.30-10.30 25
JAN +31 62 8766851 50 

www.turfrijders.nl 

zo  Veldtoertocht ‘De hel van Rhenoy’ Rhenoy
15 Stichting Wielerronde Rhenoy 10.00-12.00 5
JAN www.rhenoy.info 09.00-10.00 27 

09.00-10.00 35
09.00-10.00 45

zo  Winter tocht Lonneker
15 WV Lonneker 08.30-10.00 35
JAN www.wvlonneker.nl 50 

za  B+B veldtoertocht Staphorst
21 WTC Staphorst-Rouveen 10.00-10.45 35
JAN 06-30622477 09.00-09.50 60

www.wtcstaphorst-rouveen.nl 

zo  Duivenbostocht Oploo Overloon
22 Stichting Wielersport Oploo 09.00-10.00 35
JAN 06-21952145 45

www.facebook.com 

zo  Mierlo Passion for Bikes Winter  Mierlo
22 Tourclub Mierlo 09.00-10.00 35
JAN 06-57346694 45 

www.tcmierlo.nl 55 

zo  MTB Poldertocht Aardenburg
22 TC Aardenburg 08.30-11.30 30
JAN 06-20074377 40 

www.tcaardenburg.nl 50 

zo  Toffe wintertocht 2.0 Hellendoorn
22 SVDO Tourbuffels 09.00-10.30 30
JAN 50 

zo  Veldtoertocht ‘De Pedaleur’ Middelbeers
22 R. en TC. ‘de Pedaleur’ 08.30-10.30 25
JAN 35 

45
55

zo  ATB tocht TTV Uden Uden
29 Toer en Trimvereniging Uden 08.30-10.00 52
JAN 06-53624256

www.ttvuden.nl 

zo  Kastelentocht Vorden
29 Achtkastelenrijders 08.30-10.00 30
JAN 0575-551966 45 

zo  MTB TwickelToer Delden
29 DFC ‘De Twickel Trappers’ 08.30-10.00 35
JAN 06-29274923 40 

www.twickeltrappers.nl 55 
70

za  Winterbostocht Arnhem
4 WV Reto 09.00-10.30 30
FEB 026-4420087 09.00-10.30 50 

www.reto-arnhem.nl 09.00-10.00 60 

zo  Boomv. Drenthe-Bert Stadman Mak ATB Oosterhesselen
5 De Hesseler Fietsers 09.00-11.00 30
FEB 06-53143639 09.00-10.00 50 

www.hesselerfietsers.nl 

zo  Profile Winterswijk MTB Tocht Winterswijk
5 FTC Wenters 08.30-10.00 35
FEB 0543-531092 55 

www.ftcwenters.nl

zo  Bentheimer Wald tocht Losser
12 Losserse Wieler Club 08.30-09.30 48
FEB www.lossersewielerclub.nl 60 

zo  Bikeshop Stefan Kluytmans Winter MTB TT Liessel
12 Stichting Bikefun Liessel 09.00-10.00 30
FEB 06-11278006 45 

www.bikefunliessel.nl 60 

zo  Eshuis Accountants Holterberg ATB T. Nijverdal
12 FTC CC '75 10.00-10.30 20
FEB www.cc75.nl 09.00-10.00 35 

09.00-10.00 55

zo  Veldtoertocht Rondom De Radstake Varsseveld
12 WTC De Slinge 09.00-10.30 25
FEB www.wtcdeslinge.nl 30 

50

za  Veluwse MTB-Competitie Apeldoorn Apeldoorn
18 Mountainbikeclub Bar End 06.00-12.00 25
FEB mtb-competitie.nl 

za  Speulderbostocht Stroe
18 TC Voorthuizen 08.30-11.00 30
FEB 06-53360710 50 

www.veluwerenners.nl 90 

zo  Speulderbostocht Stroe
19 TC Voorthuizen 08.30-11.00 15
FEB 06-53360710 30 

www.veluwerenners.nl 50 

vr  Nightride ‘t Muurtje Aalten
24 Fietsgroep ‘t Muurtje 18.30-20.00 35
FEB 06-51584221

www.fietsgroepmuurtje.nl 

za  Gooische Strade Bianche VIII Soest
25 Tempo Soest 09.00-10.00 60
FEB 035-6023801 90 

www.tempo-soest.nl 

zo  De Boombouw Wintermarathon Lemelerveld
26 Cycling Lemelerveld 08.30-10.00 55
FEB www.wintermarathon.nl 08.30-09.30 75 

08.30-09.30 100
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5 WTC Ruinen 09.00-10.00 45
MRT www.wtcruinen.nl 09.00-10.00 60 

08.30-09.00 85
08.30-09.00 110

zo  Lonnekerberg Veldtoertocht Hengelo
5 RTC Hengelo 09.00-10.00 32
MRT www.rtchengelo.nl 50 

zo  Vélo Gravel Ride Amerongen
5 Vélo Heuvelrug 08.30-11.00 50
MRT www.veloheuvelrug.nl 75 

za  MTB RACE Ameland Buren
11 Sporteiland 14.35 24
MRT 06-46351852 14.30 32 

mtbameland.nl 

zo  MTB Ameland Buren
12 Sporteiland 09.00-11.00 15
MRT 06-46351852 09.30-12.00 35 

mtbameland.nl 09.30-11.00 65 
9.00-10.00 95

zo  Parelkoers Heeze
12 Grinta Events 08.00-09.30 65
MRT 06-11717757 100

www.cartouche-events.nl 

zo  TWC Dommeldal Challenge Sint Oedenrode
12 TWC Dommeldal 08.30-10.00 25
MRT 06-41487755 35 

www.twc-dommeldal.nl 45 
60

zo  Bosduvels MTB Ride Lieshout
19 BZET de Bosduvels 08.30-10.00 35
MRT www.debosduvels.nl 08.30-09.30 45 

08.30-10.00 55
08.00-09.30 70

zo  Tegelhuys Gieten MTB tocht Gieten
19 TFC Gieten 08.30-09.30 35
MRT 06-53819007 50

www.tfcgieten.nl 75 

BE NICE,BE NICE,
SAY HISAY HI01 ENJOYENJOY

NATURENATURE02 STAY ONSTAY ON
TTRRAACCKK03



Met gemak je rondje fietsen? 
Dan is je gezond voelen het 
belangrijkste wat er is.

Lekker sporten is heel belangrijk. Je voelt je 
er goed door, fysiek en mentaal. Zilveren Kruis 
helpt je graag. Daarom hebben wij speciale 
vergoedingen voor sporters, om gezond te sporten 
en snel te herstellen als je een keer een blessure 
oploopt. Want als het om gezondheid gaat, telt 
alles mee. 

Ontdek jouw voordeel op zk.nl/ntfu. 
Scan mij



GEEN WEER OF WIND HOUD JE 
TEGEN ZODRA JE IN ONZE NIEUWE 
WINTERCOLLECTIE DE ELEMENTEN TE LIJF 
GAAT. MOEITELOOS TROTSEER JE DEZE 
HERFST EN WINTER DE KOU, OVERHEERS 
JE DE REGEN EN PAK JE JOUW SNELHEID. 
NIETS STAAT JE IN DE WEG. 

CHECK JOUW OUTFIT IN ONZE NIEUWE 
COLLECTIE OP BIORACERSHOP.EU

TROTSEER DE KOU. 
OVERHEERS DE REGEN.
PAK JOUW SNELHEID.

@bioracer_nederland
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