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V O O R W O O R D

De shirtsponsoren
GWC de Adelaar 

Muiderberg

Wat een zomer hebben we gehad. Een zomer waarin alles weer kon, met ideaal 
weer om te fietsen, te genieten van de natuur en de omgeving.  We maken daarbij 
dankbaar gebruik van de verbeteringen aan de bestaande fietspaden en de 
aanleg van nieuwe fietspaden.

Toch is het oude normaal nog niet terug.  Fietsonderdelen - soms heeft je fiets 
dat toch echt nodig - zijn nog steeds moeilijk verkrijgbaar. Je hoort wel eens dat 
het makkelijker is om een nieuwe fiets met de juiste specificaties te scoren dan je 
oude fiets op te knappen.  

Club- en toertochten worden minder bezocht, niet alleen bij onze club maar ook 
bij andere verenigingen. Misschien komt dat doordat fietsers elkaar rechtstreeks 
opzoeken, maar wij blijven geloven in de binding met de club.  

Ook zullen we eraan moeten wennen dat fietsen duurder wordt. Dat zien we aan 
de prijzen van nieuwe fietsen, de kosten van onderhoud en ook de prijs voor een 
standaard fietsstop: koffie met appelgebak. Laten we vooral doorgang met fietsen 
en blijven genieten.  

Ook hebben we deze zomer weer kunnen genieten van het professionele wielren-
nen. Nederland heeft weer goed gepresenteerd tijdens de Ronde van Spanje. Het 
werd een waar festival bij de ploegentijdrit in Utrecht, de enige stad ter wereld 
waar alle drie de grote rondes hebben mogen starten. Iets om trots op te zijn. Ook 
was er een overweldigende belangstelling voor de twee etappes van deze ronde 
door Nederland. 

De zomer maakt langzaam plaats voor de herfst. Veel leden zullen weer overstap-
pen naar het mountainbiken. De hardcore wielrenners kunnen natuurlijk blijven 
fietsen. Het schema op de zaterdag blijft van kracht. 

Ook de jeugd heeft de draad weer opgepakt na het schoolvakanties. Hier zien we 
gelukkig dat de animo groot is.

Voor u ligt weer een prachtig magazine met uiteenlopende onderwerpen.

We wensen jullie veel leesplezier.

Namens het bestuur, 

Klaas Ykema
Penningmeester

HET OUDE-NORMAAL 
IS NOG NIET TERUG  

“ “
Over de coverfoto
Foto van Anna Goedemans, 

één van de Adelaars

tijdens de toer 3-daagse.

http://www.deboerdierenruiter.nl
http://www.detoekomst.nl
http://www.celobaarn.nl
http://www.beukerwielersport.nl
http://www.beks.nl
http://www.aktiefysio.nl
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T E R U G K I J K E N D . . .

Patrick woont in 
Kortenhoef en is 

sinds 2011 lid van 
De Adelaar.

Hoe mooi zou dat zijn, fietsend aankomen op je 
bestemming. Honderden  kilometers met de 
gravel- of mountainbike, meerdere dagen 
onderweg zijn. Je gedachten op nul en genieten 
van de rust onderweg. 
Waar een wil is, is een weg. Of het nu in Neder-
land is of een trip naar het buitenland. Alles is 
mogelijk. Hoe mooi bikepacking ook is, het is niet 
zomaar iets, en een goede voorbereiding is wel 
zo handig.  Hieronder een aantal tips om mee te 
nemen tijdens een meerdaagse trip. 

Doe alles stap voor stap
Als je onervaren bent in deze wereld, is het 
handiger om een of twee dagen in Nederland 
te rijden alvorens grotere ambities te hebben. 
Door in ons kikkerlandje te beginnen, is de  
opstap klein en kan je proeven aan het bike-
packing leven. Desnoods begin je op je racefiets 
met een niet al te grote zadel- en stuurtas. 

Spullen op je fiets, niet op je lijf.
Zoals ik al eerder zei, een zadeltas en een stuur-
tas is een must have bij een bikepacking avon-

tuur. Door de tassen met be-
leid op je fiets te monteren, 
zorg je ervoor dat je fiets 
qua gewicht in evenwicht 
blijft. Waardoor je comforta-
beler onderweg rijdt. Draag 
geen rugtas tijdens de rit. 

Vooral voor de wat ouderen 
onder ons, dan kun je na 
verloop van tijd last krijgen 
van je rug. Wat niet heel 

bevorderend is als je voor langere tijd onderweg 
bent.

Lichtgewicht is alles
Neem alleen kleding en spullen mee waarvan je 
weet dat je ze gaat gebruiken. Een bikepack trip in 
de zomer is dan het meest voor de hand liggend. 
Geen gesjouw met extra kleding voor in het najaar 
of van de winter. Het scheelt enorm in gewicht. 
Voor een avontuur naar het buitenland wel zo 
makkelijk om de stijgingspercentages te bedwin-
gen; als je door de Ardennen rijdt bijvoorbeeld.

Bespaar niet op noodzakelijk materiaal.
Mocht je toch all the way willen en als een ‘echte’ 
bikepacker op pad gaan, investeer dan in een 
tent, een goede en warme slaapzak en een 
isolerend matje, als je dat nog niet hebt. 
Afhankelijk in welk seizoen je gaat, is dat een 
must. Een outdoor winkel kan je prima adviseren 
hierover. Ook nemen die dingen de grootste 
ruimte in beslag. Dit past in het profiel van 
een goede voorbereiding.

Een inmiddels ervaren bikepacker is clublid 
Arnold van’t Riet. Afgelopen zomer ging hij 
de uitdaging aan om vanuit Zwitserland een 
18-daagse tocht door onder andere Noord Italië 
en Frankrijk te fietsen met als letterlijke hoogte-
punt de Mont Ventoux. 

“Ik had mij goed voorbereid op deze trip, zo heb 
ik rekening gehouden met een opvouwbare tent 
en een klein maar comfortabel liggend matje en 
kussen. Water was ook essentieel tijdens de rit. 
Dertig graden of meer was eerder regel dan uit-

BIKEPACKING
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SCORITO: VOOR 50 MILJOEN EURO 
20 RENNERS KOPEN
Wie heeft er wel eens Scorito gespeeld? 
Scorito is een fantasy sports app. 
Kort samengevat zijn fantasy sports spel-
len, waarin deelnemers een fantasieteam 
samenstellen van wielrenners, voetballers 
of anderen. De geselecteerde sporters 
leveren punten op. Hoe beter hun wielren-
ners of voetballers in het echt presteert, 
hoe meer punten ze verzamelen.

Afijn, even de blik op wielrennen gericht. 
Tijdens het moment van schrijven doe 
ik mee aan de Vuelta. Met een fictief be-
drag van 50 miljoen euro 20 renners selecteren en dan tijdens 
de Ronde van Spanje kijken welke renners de meeste punten 
voor je pakken. Een maand(!) van tevoren kon je al kijken naar 

de deelnemende renners van dat moment. 
Proberen de beste renners op te pikken voor een 
laag bedrag om in je team te nemen is een leuke 
uitdaging. De mensen die bekend zijn met het spel 

herkennen de doorwaakte nachten en de moeilijke 
keuzes.

Zo kun je in het spel ook meedoen aan een 
subpoule. Dat is een groep, waarbij je je kunt 
meten met je vrienden en collega’s. Waarbij felle 
discussies niet op voorhand zijn uit te sluiten. 
Discussies over het samengestelde team die 
je kunt zien bij aanvang van een grote ronde. 

Menigeen heeft dit wel eens meegemaakt.

Dus voor wie anderhalve maand stress wil, kan er 
prima tijd en energie in steken. Vanaf 9 februari 
begint het Klassiekerspel, waarbij hetzelfde 
concept wordt gebruikt als met bij Vuelta, 
maar nu met de Voorjaarsklassieker.
 Tot en met Luik-Bastenaken-Luik alleen maar 
bezig zijn een zo’n goed mogelijk team te kneden. 
Heerlijk zo dat gestress. ‹

Patrick Schaap

COLUMNCOLUMN

zondering. Daarom had ik meerdere grote bidons 
meegenomen om ervoor te zorgen dat ik niet 
uitdroogde. Onderweg bijtanken was daarbij 
ook niet onbelangrijk.”

Wie aan Zwitserland, Italië en Frankrijk denkt, 
denkt ook aan glooiende wegen, zo niet aan 
bergachtige stijgingspercentages, die in het 
verschiet kunnen liggen.

“Het viel al met al wel mee. De enige echte klim 
die ik heb getrotseerd was de fameuze en 
soms spookachtige Mont Ventoux. 
Ondanks de vele spullen, die in al die tas-
sen moesten, ging het van een leien dakje. 
Nergens een moment gehad, waarin ik 
het echt zwaar had. In 2 uur en 21 minu-
ten vanaf Sault deed ik erover om boven 
te gekomen. Wat moraal bevorderend 
werkte, was dat ik onderweg een aantal 
wielrenners heb ingehaald. Dat gaf aan dat 
ik goede benen had die dag.”

Na 18 dagen was zijn eindbestemming bereikt 
en pakte hij de nachtbus van Macon terug naar 
huis. Een flinke, maar vooral mooie ervaring 
rijker. Dit pakken ze hem niet meer af.

Of ik ook zo’n avontuur aan wil gaan? Tot nu is 
mijn grootste bikepack avontuur een ‘simpel’ 
ritje naar de familieweekenden in Drenthe. 
Dat vind ik leuk om te doen, dus wie weet 
wat de toekomst brengt. ‹
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Ohjee. Mijn fiets hangt torenhoog in de wilgen. 
“Wegens beeindiging hobby”, zoals dat heet. 
Een fractie voordat mijn All-Time Distance in 
Strava op de 100.000 km stond, heb ik op refresh 
geklikt. Over en uit. 0 is het nieuwe 100.000.
De geest wilde niet meer, en het lichaam nog 
minder. 

Het zou ook kunnen dat het moment van stoppen 
misschien niet geheel toevallig samenvalt met 
het moment dat ik mijn junior niet meer bij kan 
houden. Zelfs op mijn “specialiteit”, de  één-mi-
nuut-wattage is het erop en erover. 
De foto is van één van onze laatste ritjes samen, 
in maart. Mijn taak is volbracht, mijn weiland leeg-
gegraasd. Hem het groenste gras gewezen, waar 
pinkie nu liever dartelt met zijn soortgenoten. 
Op smalle ijzers, dan is de fiets nooit ver weg.

Nee, de geest wilde niet meer. Nou was ik al geen 
groot liefhebber van de heroïek en alle rand-
zaken. Ik drink geen bier en ik vind appeltaart 
vies, vooral met rozijnen. Ik heb te weinig baard-
groei voor een strak fietsbaardje, en Rapha of 
andere hippe fietskleding verkopen ze niet in 
Hattem. Mijn gravelbike heet nog gewoon een 
crosser. Sociale ritjes zijn aan mij niet besteed, 
want ik doe óf aan sport, óf ik doe aan gezelligheid. 
Deze twee combineren lukt mij niet. En als ik vrij 
ben moet een ander werken, terwijl als ’s avonds 
juist iedereen vrij is, ben ik meestal op pad. 

Waar ik 20 jaar geleden nog met de borst vooruit 
het wielershirt droeg, is het tegenwoordig op 
feesten en partijen geen pré om tot de Mamil-
groep te behoren. Middle-aged-men-in-lycra. Met 
stip op 1 als mikpunt van spot en hoon. Te oud, 
te dik, te dure fiets, te grote zonnebril en teveel 
zelfvertrouwen. En bovenal te weinig zelfspot.
Of ik mijn zonnebril boven of onder het bandje 
van mijn helm draag, bepaal trouwens ook liever 
zelf. Net als de hoogte en kleur van mijn sokken 
overigens. Fijn hoor, dat iedere eerste de beste 
geitenwollen aardrijkskundeleraar zich op de fiets 
ontpopt tot een stijlicoon der snelle jongens. 
Dan fiets ik liever zonder hem, dat scheelt me 
ook weer een discussie over de juiste maalgraad 
en pompdruk van een goede espresso. 
En andere essentialia uit de periferie van het 
wielrennen. Hoewel, wielrennen. Ok dan, nog 
zo’n ergernis. Wanneer op televisie of in een 
quiz een kandidaat gevraagd wordt naar haar of 

zijn hobby’s, en er 
schiet zo iemand 
niet snel genoeg iets 
te binnen dan wordt 
op de valreep nog 
vaak even “wiel-
rennen” genoemd. 
Naast lezen, reizen 
en puzzelen zo’n 
fijne allemanshobby 
waar je altijd mee 
wegkomt. 

Iedere bibliothecaresse, gymleraar, belasting-
klerk, conciërge en tegenwoordig vaak ook minis-
ter maakt misbruik van de term, om zich vooral 
sportief te profileren. Maar dat gaat zo maar niet! 
Wielrennen betekent “hard rijden op de fiets”. 
Tja wat is hard? Ik hou het op wedstrijdsnelheid. 
Het Duitse “Radrennen” betekent immers ook 
“wielerrace”. Wielrennen is racen. Om prijzen, 
om de eer en om de armen omhoog te gooien. 
Geen race-snelheid? Sorry, dan geen wielrenner. 
Gewoon fietser. Da’s al mooi zat.

Mijn motivatie op de fiets is altijd geweest om 
het leven, de trainingen en de omstandigheden 
zo in te richten, dat 100% van de (beperkte) 
mogelijkheden benut werden. En het gaf ritme 
in het leven en aan de dag. Gezondheid door 
buitenlucht. Met tegenzin op de fiets stappen en 
na 10 minuten fluitend door het bos. Elke dag 
even de vermoeidheid opzoeken. In november 
beginnen op 280 watt en in maart 320 of 330. 
Pieken voor de zomer. En dan erachter komen 
dat anderen pieken op 380 watt. Dus zoek je het 
in materiaal. In houding. Kracht. Jaar in jaar uit. 
Maar het is niet voldoende. De motivatie ebt weg. 

De knie hapert ieder jaar meer. Wonderlijk ge-
noeg lukt hardlopen wel. Hier hetzelfde verhaal: 
iedere dag knokken om beter te worden, hou-
ding, afzet, Nike Vaporfly’s (want ook hier is snel-
heid te koop), geen talent maar toch hier en daar 
een ereplaatsje. Ook weer wonderlijke figuren 
ontmoeten met theorieën over training en stijl-
regeltjes. Tikje meer fatsoen die hardlopers, sorry 
dat wel, maar een stevige dosis minder branie.
Af en toe maar eens een herstelritje op de fiets. 
Zolang hij in de wilgen hangt kan ik er nog bij.

Nico Bakker, 
ex-bestuurslid van 
GWC de Adelaar, 
nu woonachtig 
in Hattem. 
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E V E N E M E N T E N

A D V O C A T E N

Muiderberg

www.vanspengen.com

BIKESHOP
LOOSDRECHT
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Wat waren we verwend, de voorgaande jaren. Terugkijkend naar de foto’s van de laatste edities 
van de Wielerronde van Kortenhoef, zagen we alleen maar sport met zonnige beelden. Dit jaar 
werden we er weer ruw aan herinnerd dat het ook anders kan. Om het kort samen te vatten: 
het was een natte dag voor alle renners én voor alle vrijwilligers.

Vooral dat was erg jammer want voor en achter de schermen is er ontzettend hard gewerkt 
door heel veel mensen om dit evenement van de grond te krijgen. We begonnen al vroeg 
met het plaatsen van de hekken en linten. Een pittige klus.  Aan de hekken werden meer dan 
50 spandoeken van sponsoren gehangen. Zij zorgden voor de financiële ondersteuning. Om 
deze ronde ook qua kosten rond te krijgen, zijn er enkele Kortenhoefers, onder de bezielende 
leiding van Jaap Pos, op pad geweest om sponsoren te werven. Met een meer dan geweldig 
resultaat.

De start/finish locatie werd ongelofelijk snel en deskundig opgebouwd. Naast de catering voor 
jury, vrijwilligers en publiek was er dit keer ook een horecahoek. Bemand door Het Wapen van 
Kortenhoef en Restaurant Bistro de Garde werden heerlijke warme versnaperingen aangebo-

den. Daar werd ‘s middags dankbaar 
gebruik van gemaakt. De lokale Albert 
Heijn verzorgde flesjes water voor de 
renners en tenslotte werd in de persoon 
van Suzanne Grijpink ook nog even een 
rondemiss geregeld. 

De seingevers en hoekmensen had-
den een hele belangrijke taak. En daar 
kweten zij zich uitstekend van. Allereerst 
zorgden zij ervoor dat de renners veilige 
wedstrijden konden rijden. 
Daarnaast hebben zij goed geregeld 
dat de bewoners toch veilig hun wijk 
uit of in konden. En er werden snelle 
oplossingen bedacht voor probleempjes 
die er ontstonden. 

Heel ver weg stonden de verkeersrege-
laars. Zij hebben niets van de wedstrijd 
gezien. Zij zorgden ervoor dat het ver-
keer ruim op tijd voor Kortenhoef werd 
gewezen op onze wedstrijd en dat de 
doorgang belemmerd was. 

WIELERRONDE 
VAN 
KORTENHOEF

Tuincentrum

BOSSONBOSSON
Loodijk 7a, 1243 JA  ‘s-Graveland, tel.: 035 - 656 25 13 
www.tuincentrumbosson.nl

Echt alles 
        voor uw tuin!

Nieuwe Havenweg 65-a

1216 BN  Hilversum

06 12 10 15 62

Spandoek RvK-2018_01.indd   4 20-05-18   17:46

Spandoek RvK-2018_01.indd   5 20-05-18   17:46

eroen
Wij bieden u een ruime keuze gebak, 

brood en verschillende heerlijke 
lekkernijen in onze 3 winkels of bestel 

online in onze webshop! 

Tot ziens in één van onze winkels!

www.bakkerjeroen.nl

BESTEL 24/7 OP 
ONZE WEBSHOP

WEBSHOP.BAKKERJEROEN.NL

De Meent
Hilversum 

 035-693 25 72

Hilvertsweg 84 
Hilversum 

 035-624 9071

Meenthof 10 
Kortenhoef  

035-656 13 54

Pos Service Holland BV
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Een alternatieve route werd aangegeven. 
Deze verkeersregelaars moesten vooraf 
eerst een training volgen en examen 
doen. En dat deden ze allemaal. 

De Ronde van Kortenhoef 2022 is sportief 
gezien geslaagd, want alle renners 
hebben hun wedstrijd kunnen rijden. 
Het publiek liet het echter afweten door 
de langdurige regen. Een tegenvaller voor 
organisatie en sponsors.

Dat lag niet aan onze geweldige lady-
speaker, onze rondemiss en de geluids-
man. De Dikke Banden Race liep op 
rolletjes. De chauffeurs van de prachtige 
auto’s hebben met grote deskundigheid 
de diverse pelotons begeleid. 

Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers, 
voor en achter de schermen ontzettend 
bedanken voor jullie inzet. Zonder jullie 
kunnen we geen wielerronde organise-
ren. Ik hoop dat jullie, ondanks het weer,  
toch ook hebben genoten van deze dag. 
Heel graag tot ziens bij onze volgende evenementen, waaronder de Jeugdveldrit (6 november) 
en de Janet Memorial Nationale Veldrit (19 november). ‹

Jos Egberink, 
coördinator wedstrijden

Vaste leveringsdata aan huis

Jacqueline Valkonet  info@werkwijs.nu      
06 539 58 808 www.werkwijs.nu

Jacqueline Valkonet  info@werkwijs.nu      
06 539 58 808 www.werkwijs.nu

Jacqueline Valkonet  info@werkwijs.nu      
06 539 58 808 www.werkwijs.nu

Loodijk 18a | 1243JB s-Graveland | 035-6564350 | sgraveland.colonie.nl
SFEERVOL LUNCHEN, DINEREN EN BORRELEN OOK VOOR GROEPEN 

D R A N K E N  &  S P I J Z E N

Ewald & Jelle de Boer
GLAZENWASSERIJ

E V E N E M E N T E N
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FOTO’S ZIJN TE BEKIJKEN OP DE FACE-
BOOK PAGINA VAN GWC DE ADELAAR

Het Wapen 
van Kortenhoef

Tra
ttoria

Havenstraat 32
1211 KM  Hilversum
Tel. 035 - 623 00 79

Geopend van:
dinsdag - zondag
17.30 - 23.00 uur

  READY
2RACE

GWC de Adelaar bedankt Veilinghuis van Spengen 
voor het jarenlange hoofdsponsorschap.
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J E U G D
R O N D E
Kortenhoef

E V E N E M E N T E N
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DBR
Kortenhoef

Dikke Banden Race

E V E N E M E N T E N

  READY
2RACE
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Dikke Banden Race
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De vakantie 
avonturen van 

Bas en Margriet 
in 2022 

R E I S V E R H A L E N



19NAJAAR 2022  |  ADELAAR WIELERMAGAZINE

In het najaar van 2021 zijn we begonnen met 
het plannen van onze vakantie. We wilden 
graag iets avontuurlijks op de MTB. 
Afgelopen augustus hadden we met veel plezier 
de Stoneman Taurista gedaan, en het jaar daar-
voor de Stoneman Miriquidi en al snel hadden 
we besloten om daarom dit jaar de Stoneman 
Dolomiti en Stoneman Arduenna te gaan doen 
en wel met de bedoeling elk op 1 dag. 

Stoneman avonturen heb je in 5 landen: Miriquidi 
in Duitsland, Taurista in Oosterrijk, Glaciara 
in Zwitserland, Dolomiti in Italië en Arduenna 
in België. Roland Stauder, de bedenker van het 
Stoneman concept, is oud wereldkampioen Mara-
thon mountainbiken uit Italië. Elke Stoneman kun 
je afleggen in 1 of 2 of 3 dagen. De routes zijn over 
het algemeen te vergelijken met flinke marathon 
parcoursen. 

In Juni 2022 hebben we een Stoneman weekend 
gehad in Arduenna waar de (uitgestelde, om 
bekende redenen) officiële opening was van de 
Stoneman Arduenna. Daar hebben we kennis 
kunnen maken met Roland Stauder, we kunnen 
zeggen dat dat zeer bijzonder was. Roland Stau-
der is zeer bescheiden, verlegen en super spon-
taan. We hebben meteen afspraak gemaakt voor 
de Stoneman Dolomiti in Italië.

Begin juli was het zover. De autorit van Korten-
hoef naar Sexten (Italië) hebben we verdeeld over 
2 dagen. Om de Stoneman Dolomiti in 1 dag te 
doen moet je goed weer hebben (117 km 4000HM), 
daar doe je algauw 10 of 11 uur over. 

We hadden al vernomen dat we geregeld moesten 
lopen. Ik had woensdag 6 juli uitgekozen om dit 
avontuur aan te pakken. Om 5 uur opstaan, 6 uur 
‘s morgens op de fiets klimmen en maar gaan. 
Helaas kwamen we na 3 km erachter dat we de 
starterskaart waren vergeten. Dus terug en 
uiteindelijk zijn we pas om 6.20 uur vertrokken. 
De eerste 20 km zijn vanaf Sexten relatief vlak. 
Dan komt de 1e beklimming (de Strickberg op 
2540 mtr) van 1200 naar 2540 meter hoogte. 
Gelukkig begint het rustig met op de eerste 
7 km een stijgingspercentage van 7 tot 14 procent. 
Vanaf 1800 tot 2550 meter stijgt het percentage 
constant van 10 procent tot 18 procent. 

Het uitzicht boven op de Strickberg vergeet 
je nooit. Een prachtig panorama rondom de 
Dolomieten. Onderweg nog wat berggeiten en 
marmotten gezien. Het was 2 uur klimmen. 

Maar we hebben weinig tijd genomen om te rus-
ten en om ons heen te kijken, we zijn immers met 
een missie bezig. Snel afdalen, 30 minuten naar 
beneden rossen over keien en gravelwegen. 
Bij Sillian begint de 2e helling. De beklimming 
is van 1150 meter naar de Sillianerhutte op 2447 
meter. Vanaf Sillian begint het meteen met 14 tot 
16 procent te klimmen. Op 2000 meter lekkere 
Kaiserschmarrn gegeten met 2x grote Cola (super 
goed wielrenners voedsel). De bediening was lek-
ker vlot wat ons natuurlijk goed van pas kwam. 

Helaas kwamen we na 3 km 
erachter dat we de starterskaart 

waren vergeten.

Bas Winkel, 
al jarenlang actief 
met speciale 
tochten en lid 
van de club. 
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Toen volgde de beruchte DEMUT passage, dat is 
10 kilometer over een bergkam rijden. Op YouTube 
staan vele filmpjes van de eerste meter hoogte 
tot 2380 meter waar de Checkpoint is, meet mijn 
Garmin constant meer dan 24% waardoor het 
meer lopen dan fietsen wordt. De beklimming was 
voor mij een hel. Bij de Sillianerhutte hebben we 
DEMUT passage. Ik had ze afgelopen winter alle-
maal bekeken. Geloof me, het is in het echt nog 
veel mooier/gevaarlijker dan op de filmpjes van 
YouTube. Er zaten vele ‘Schiebe passagen’ in. 

Helaas moest Margriet net na de Knieberg nog 
even de stenen van dichtbij bekijken. De vele 
EHBO spullen die we bij ons hebben, komen dan 
ook weer van pas. De afdaling was er een van 
zeer hoog technische niveau. Vele keien van al-
lerlei formaat. Haarspeldbochten met dalingsper-
centages van 30% maar de tijd tikt door. Dus geen 
tijd nemen om de remschijven en remvloeistof te 
laten afkoelen. Eenmaal beneden komen we aan 
in Casamazzagno, de remschijven gloeiend blauw 
en tikken behoorlijk. Na een 10 km door een dal 
komt de beklimming naar de 3e berg, de Rotwand, 
wat mij betreft de mooiste beklimming maar dat 
kan ook zijn omdat mijn benen eindelijk lekker 
beginnen te draaien. 

De beklimming is een lekkere loper van constant 
zo’n 10%. De beklimming eindigt met een fabel-
achtig mooi trailtje. De afdaling van de Rotwand 
is een snelle soort van bikeparkachtige afdaling. 
We zijn omstreeks 19.30 uur in Sexten bij Roland 
Stauder, waar we een heerlijk koud biertje met 
hem drinken met uiteraard het uitreiken van het 
gouden steentje.

De dagen erna staan in het teken van herstellen, 
want we willen nog een gouden steentje halen. 
We zijn nog 10 dagen in de Dolomieten waardoor 
we nog geregeld op de mtb ritjes maken met 
1500HM. Zo zijn we een keer naar de Marchkinkele 
op 2521 meter geweest. Dit is de grens tussen 
Italië en Oostenrijk. Aldaar in de Marchhutte 
koffie gedronken, waar ook nog 4 boswachters 
bier zaten te drinken en druk waren met een 
kaartspel. Dit gaf ons mooi de gelegenheid om 
over de Aubere Alm te rijden (officieel verboden 
voor MTB-ers sinds 2022). Dit was echt een super 
mooie passage. 

R E I S V E R H A L E N

Dus geen tijd nemen om 
de remschijven en remvloeistof 

te laten afkoelen.
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De afdaling over Oostenrijks grondgebied was 
fabelachtig, van 2500 naar 1800 meter met super 
mooie haarspeldbochten en omdat het verboden 
gebied is, kom je er ook niemand tegen. We be-
landen dan beneden in het dal bij Ambach, waar 
het nog 15 km doorpeddelen is naar Sexten. 

Na 13 dagen Dolomieten gaat de reis per auto 
naar de Ardennen. We hebben de Stoneman 
Arduenna al 5x gedaan, maar altijd in 2 dagen. 
2 Dagen mountainbiken met 90km en 2000hm 
gaat nog. Maar om dat in 1 dag te doen, vraagt 
een goede planning en inzet. 

17 Juli was het dan zover, weer om 05.00 uur de 
wekker gezet en om 06.00 uur op de fiets. Het 
weer was mooi. De eerste beklimming ging naar 
het hoogste punt van België (Signal de Botrange). 
Mooie ochtenddauw, reeën die nog aan het eten 
waren, hazen die vlak voor je wegrennen en eek-
hoorns die op de grond bezig waren met noten 
verzamelen. Al met al mooi om te zien. 
En lekker koel. 

De Stoneman Arduenna heeft wat minder techni-
sche uitdagingen dan de Dolomiti maar daarom 
niet makkelijker. De hellingen zijn vaak erg steil, 
je moet denken aan 15 tot 22%. Het parcours gaat 
door zeer dun bevolkt gebied, waardoor er maar 
weinig watertappunten of horeca gelegenheden 
zijn. Bij Maspelt vul ik meestal mijn bidons bij de 
begraafplaats. Na 105 km en 2100HM kwamen we 
aan in Ouren en hebben daar een goede pasta 
maaltijd gehaald bij de camping. De temperatuur 
is dan flink opgelopen tot ongeveer 25 graden. 
Het gevolg is dat het tempo wat minder wordt. 

Nu komen er wel veel hoogte meters met vele 
steile beklimmingen en afdalingen. Bij de afda-
ling naar Burg Reuland gaat het door gebrek aan 
concentratie even mis bij Margriet. Gevolg: paar 
schrammen. We gaan door en bereiken omstreeks 
16.00 uur Sankt Vith. Ik zie aan ons schema dat er 
tijd over is voor een lekker bakkie koffie en een 
rijstevlaai. Na Montenau komen er 3 zeer tech-
nische afdalingen, waar ik besluit onderin te 

wachten op Margriet. Gelukkig zie ik dat zij geen 
risico neemt. Bij de camping bij Malmedy vullen 
we voor het laatst onze bidons en volgt de laatste 
beklimming naar Longfaye. 
Na 177 km en 3900HM zijn we dan eindelijk terug 
met onze volle startkaart. We nemen natuurlijk 
direct onze herstelvoeding, wetend dat herstel 
lang gaat duren. 

De volgende dag gaan we direct naar de Office de 
Toerisme om onze gouden steen op te halen en 
de felicitatie van de medewerkster in ontvangst 
te nemen. Het was niet makkelijk maar we heb-
ben onze doelstelling gehaald. 

Op de laatste dag nog een mooie mtb rit gemaakt 
naar Monschau. Bij deze rit kwamen we over 
prachtige trailtjes zoals die van Rur-trail, Wurzel-
trail-Perlenbach, en langs de Schwarzsee. Onze 
ervaring is dat trailtjes rijden toch erg leuk blijft, 
jammer dat je er alleen wel eerst een paar uur 
voor in de auto moet zitten.  ‹

Mooie ochtenddauw, reeën die 
nog aan het eten waren, hazen 
die vlak voor je wegrennen en 

eekhoorns die op de grond bezig 
waren met noten verzamelen
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2 tot 11 september 2022
In het Adelaar Magazine nummer 9 (zomer 2020) schreef Dominique Klemann over haar liefde voor fietsen. 
Ze had zich ingeschreven voor de Africa Classic, die helaas dat jaar niet door kon gaan vanwege corona. 
Maar Dominique gaf niet op (“Een negatieve houding is als een lekke band. Je komt er nergens mee  
tenzij je hem vervangt”) en heeft in 2022 deze tocht volbracht. Hieronder een verslag [red] 

“Hard Work, Magic Moments”
Enthousiast geraakt door de mooie missie van Amref Flying doctors, de verhalen van oud-deelnemers en  
mijn drang om nog eens een intensieve sportinspanning voor het goede doel te
leveren, heb ik me in februari 2020 opgegeven voor de Africa Classic. 
Op naar Tanzania…..

Kort daarna volgde de corona pandemie met de noodzakelijke 
lockdowns tot gevolg. De reis naar Tanzania werd uitgesteld
en veranderd naar Malawi in mei 2021. Ook die bestemming 
en datum werd bijgesteld naar Kenia in september 2022.
Wat in het vat zit verzuurt niet… en na 2,5 jaar wachten werd 
de reis waar ik zo naar uitkeek en waar ik zoveel tijd en fiets 
energie in had gestopt werkelijkheid.

Bij aankomst van onze vlucht in Nairobi was het al laat en donker. 
We werden direct naar een hotel net buiten Nairobi gebracht, 
om te slapen in een goed bed om de volgende ochtend een eerste 
projectbezoek af te leggen, waar Amref 65 jaar geleden begon: 
met de Flying Doctors! Amref is al in 1957 opgericht en voerde 
medische vluchten uit naar afgelegen gebieden in Afrika. 
Inmiddels zijn de Flying Doctors een zelfstandige enterprise binnen 
Amref waarvan de winst terugvloeit naar de projecten..

AFRICA CLASSIC – KENIA  
R E I S V E R H A L E N
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Meteen na dit bezoek door naar de Ngong Hills 
waar de hereniging met onze fietsen plaatsvond 
en waar we de tijd kregen om onze mountainbike 
in elkaar te sleutelen. We zijn klaar voor de eer-
ste 60 kilometers….naar Mount Suswa : een vul-
kaan die onderdeel uitmaakt van de Rift Valley.

Na overnachting in het tentenkamp, opgezet door 
het A-team, stond een rit “Vulcano” van dik 70 km 
op ons te wachten. Dit gebied bestaat uit verschil-
lende kraters. Klimmen en dalen naar het hart 
van de Rift Valley, maar onderweg een enerverend 
bezoek aan een school, waar studenten van de 
Girls Health Club samenkomen. We hoorden de 
ervaringen over meisjesbesnijdenis en hun strijd 
om dit tegen te gaan. Een toneelvoorstelling met 
als thema “Don’t touch me” heeft mij ontzettend 
ontroerd en geëmotioneerd. Het is me heel dui-
delijk geworden dat de schadelijke praktijken van 
meisjesbesnijdenis een integrale aanpak nodig 
heeft, omdat de vaak eeuwenoude familietradities 
niet snel veranderd zullen worden. Deze school en 
studenten zijn al op de goede weg, maar er is ook 
nog een lange weg te gaan.

De rest van de dag bestaat uit het mountain-
biken door verschillende omgevingen en onder-
gronden met behoorlijk technische trails, maar 
zo af en toe gelukkig ook brede gravelpaden. 
Deze dag is zwaar omdat we ook meer dan 1000 
hm overbruggen…. 

Ik ben inmiddels dikke vriendjes met Bariki, een 
professionele Tanzaniaanse mountainbiker, die 
deel uit maakt van het A-team. Wat een lieverd 
en wat een geduld heeft hij (met mij). Bakari 
sleept me door de moeilijke momenten heen : 
Njoo, Dominique! (Kom op! In het Swahili).

Na een lekkere warme maaltijd en het samenzijn 
voor “De avondetappe”  met de mooie foto’s 
en video’s van de dag gaan we vroeg slapen in 
onze tent, want Track 3 “Rolling Hills” oftewel 
“De Koninginnerit” wacht op ons.

Het A-team verzorgt ons goed met heerlijke 
ontbijtjes. Natuurlijk eerst een bord pap, die me 
na een paar dagen wel behoorlijk tegen gaat 
staan. Maar ja, dooreten want je weet dat het 
goed voor je is.

De kleine pannenkoekjes, mini omeletjes en 
vers fruit zorgen voor wat variatie in het ontbijt.
Nog geen paar kilometer onderweg en we heb-
ben een leuke uitdaging: met de groep de rivier-
bedding oversteken. Daarna volgt een pittige dag 
qua kilometers: 90 km en 940 hm.

Het is warm, de beklimmingen zijn zwaar en er is 
weinig schaduw om tijdens de lunch een beetje 
af te koelen. Dit zijn de momenten dat je diep 
gaat en jezelf afvraagt waarom je aan zo’n reis 
begonnen bent. Stiekem vloeien er wat tranen, 
die je probeert weg te pinken voordat er een 
goed bedoelde arm om je heengeslagen wordt. 
Ik vind de reis tot nu toe te zwaar en hoewel 
ik nog niet ‘alles’ gegeven heb en nog best iets 
dieper had kunnen gaan, realiseer ik me ook dat 
er nog 4 dagen te gaan zijn. Er gaat van alles om 
in mijn hoofd. Hoe nu verder?

Ik maak een sanitaire stop achter een boaboa-
boom in de hoop dat niemand me ziet.
Ik ben in conclaaf met mezelf en besluit de 
volgende beklimming over te slaan. 
Of ben ik nu laf?

Dominique 
Klemann-Zwartjens
heeft weer een 
bijdrage geleverd 
aan dit magazine.
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De komende kilometers geef ik me over aan 
de gezelligheid die in de meerijdende jeeps te 
vinden is.

Lachen geblazen in de media jeep met Vera 
en Chilo. Met een heel andere kijk op de Africa 
Classic, rij ik kilometers mee, lekker over hobbels 
en door het stof. Op de mooiste plekjes wordt ge-
stopt voor een fotoshoot of een drone vlucht voor 
enerverende beelden vanuit de lucht. Ik geniet, 
ik laad mezelf op en ben mijn schaamte voorbij.
Bij een aankomende mooie afdaling stap ik uit en 
klim weer op de fiets! Ik beloof mezelf flink door 
te trappen, want ik wil écht voor het gaat scheme-
ren binnenkomen op het tentenkamp. 

Bij de laatste checkpoint van deze dag, zien we 
een grote gitzwarte wolk aankomen. De staff laat 
ons weten dat de wolk zal overdrijven en dat het 
verderop al lichter wordt. Kortom, we mountain-
biken er precies tussendoor. We verzamelen alle 
moed en vertrekken snel voor de laatste kilo-
metertjes: nog ‘slechts’ 15 km te gaan.

Er tikken kleine regeldruppeltjes tegen mijn 
zonnebril. Dat worden er al snel meer en er steekt 
een verraderlijke wind op. Getver, zat ik nog maar 
in de jeep, speelde even door mijn hoofd.
Het gaat onweren en de lichtflitsen schieten voor-
bij….Het gaat stortregenen en we zien geen hand 

R E I S V E R H A L E N
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voor ogen.  Ik ben geen liefhebber van onweer en 
al helemaal niet in een vreemd land. We zijn met 
een klein groepje en besluiten onmiddellijk om af 
te stappen en gehurkt op de grond te gaan zitten. 
We houden dit, naar ons gevoel, al lange tijd vol. 
We zijn tot op het bot nat en ik voel kramp in mijn 
benen. We kruipen dicht tegen elkaar aan om ons 
warm te houden. Het water op de gravel paden 
stijgt en onze fietsen worden meegevoerd door 
de stroming. Een verdwaalde bidon blijft steken 
achter een struik. De stemming slaat om en er 
ontstaat spanning over hoe we in vredesnaam 
bij het tentenkamp gaan komen. Ik probeer mijn 
angst weg te drukken om in een ‘overlevings-
modus’ te komen. Hoe blij was ik, dat ik in de 
verte knipperende lichten zag aankomen van één 
van de jeeps.

We kunnen en moeten instappen. Kleddernat en 
op elkaar gestapeld. De Keniaanse driver doet 
zijn best de jeep op het pad te houden. De ramen 
van de jeep beslaan en Christine probeert met 
een doekje de vooruit schoon te vegen voor een 
beter zicht. Het is al donker als we uiteindelijk 
het tentenkamp bereiken. Op aanwijzing van de 
arts, hebben we al onze fietskleding in de jeep uit 
moeten trekken en hielden we ons warm met wat 
masai-doeken. Er is wat chaos op het tentenkamp. 
Wat moeten we doen? Hoe vind ik mijn tent? Hoe 
kan ik me opwarmen? Wie ontfermt zich over mijn 
‘weggezwommen’ mountainbike? 

Later dan anders, maar het A-team heeft onder 
erbarmelijke omstandigheden voor ons gekookt.
Wat smaakt dat lekker en wat een verhalen 
hebben we met elkaar te delen. We drinken 
een biertje en inmiddels is de regen gestopt en 
is de wind gaan liggen.

De staff heeft goed nieuws. De route van de volgen-
de dag wordt wat bijgesteld én we gaan slapen in 
een lodge ipv in het tentenkamp. Wat een geweldig 
plan! Zowel het A-team als wij zijn blij met deze 
wijziging in het programma. Iedereen stapt weer 
met goede en frisse moed op de fiets. 

Het is inmiddels dag 4 en we gaan fietsen op de 
randen van de noordelijke Mara en Naibosho 
Conservancy. In Endoinyo Narasha ontmoeten 
we het enthousiaste lokale Water Comité, dat 
verantwoordelijk is voor de watervoorzieningen 
en toiletten in dorpen en bij scholen in de regio. 
Deze zijn met hulp van Amref aangelegd.  
Dankzij deze voorzieningen hoeven vrouwen en 
kinderen niet meer kilometers te lopen om water 
te halen. In plaats daarvan kunnen de kinderen 
naar school en hebben vrouwen tijd om andere 
dingen te ondernemen.

Na alle mooie fietskilometers van afgelopen 
dagen is het tijd voor een stukje ontspanning.
Dag 5 starten we met een Game drive in de Masai 
Mara. Dat doen we op een moment in het seizoen 
dat ook de migratie plaatsvindt, dus er verzame-
len zich veel dieren in dit gebied. Olifanten, gnoes, 
apen, giraffen, zebra’s en de topi’s, we hebben ze 
allemaal van dichtbij gezien. Prachtig!

Na de lunch een korte en relaxte tocht naar het 
kamp. We fietsen uit het gebied van de Masai 
Mara en komen in Loita Hills terecht. Kleine heu-
vels wisselen elkaar af. We komen langs rivier-
beddingen die veel van de geologie uit dit gebied 
blootleggen. Acaciabossen, weilanden en boerde-
rijen vormen het decor waar we doorheen fietsen.
De enorme (in-)spanningen van de eerste drie 
dagen, zijn vanaf dag 4 omgeslagen naar intens 
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genieten, magnifieke vergezichten en vertrouwen 
in mijn eigen capaciteiten herpakken.

Dit is waar ik 2,5 jaar op gewacht heb, dit is wat ik 
ervan verwacht had. Wat gaaf. Ik ben er én iedere 
minuut heeft impact. 
De Loita Hills is een uitgestrekt gebied en een ge-
weldige plek om te fietsen. De route slingert zich 
een weg door een omgeving die op geen enkel 
moment vlak is. Ik heb genoten van deze afdaling. 
Heerlijk, wat een cadeautje na al dat klimwerk.

En dan is ineens de allerlaatste fietsdag in zicht….
Na een fantastische week vormt de tocht van 
vandaag een samenvatting van alle geweldige ge-
bieden waar we deze week doorheen zijn gefietst. 

Vanuit de Loita Hills fietsen we langs de oostelijke 
kant van de Masai Mara, om te finishen waar we 
begonnen: de Great Rift Valley.

Ondanks dat het een relatief relaxte route over 
een brede gravelweg was, vond ik het nodig om 
een flinke schaafwond op te lopen bij een knullig 
genomen bocht, zo’n 2 km voor de finish.
Ach, een klein aandenken voor thuis hoort erbij.
Huilend van alle indrukken en emoties ga ik over 
de finish en word ik onthaald door de toppers 
van het A-team en mede deelnemers. Champagne 
uit een theeglas en een dansje van geluk om te 
vieren waar we toe in staat waren: een indruk-
wekkende sportieve inspanning en als groep 
hebben we een waanzinnig bedrag voor Amref 
bij elkaar gekregen : € 375.000. Super gaaf!

Ik heb de spirit van Ubuntu ervaren.
Desmund Tutu legde de essentie van ubuntu 
als volgt uit: “Mijn menselijkheid is diepgaand 
en onlosmakelijk verbonden met die van jou.” 
We zijn het er allemaal over eens dat mensen 
complex zijn…net als het leven zelf. Ubuntu vraagt 
niet van je dat je de ingewikkeldheid van de indivi-
duele situaties waarin je je bevindt negeert, maar 
dat je zo goed mogelijk dagelijks ubuntu toepast.

Met ubuntu in onze wereld is elke dag een 
nieuwe dag en een nieuw begin ‹

Dominique Klemann
Allesfietser...



28 ADELAAR WIELERMAGAZINE  |  NAJAAR 2022

BOOT
Rolf Wieringa, 

enthausiaste 
D-rijder op racefiets

en mountainbike.

In het voorjaar kocht ik een sloep met elektrische 
aandrijving in Loosdrecht. Ik was net een maand-
je met een soort pre pensioen gegaan en er lagen 
zeeën van tijd op mij te wachten. 

Varen kun je op elk gewenst moment doen, zeker 
met een zomer die zojuist abrupt is geëindigd. 
Zo heb je ochtendtochten, maar je kunt ook om 
6 uur ‘s avonds nog besluiten een rondje Vuntus 
te doen of op en neer de zogenaamde Kalver-
straat te nemen. Je kunt in je eentje gaan 
(minder leuk) met je partner of met een vriend.

Wel moet je van je materiaal op aan kunnen. 
Zo heb ik tot twee keer toe midden op het water 
gelegen met een Error op het display. Irritant 
en zeer onhandig, zeker als er verwende Gooise 
jongens in de boot van pa achter je liggen, roe-
pend: “Waar is die mee bezig?” ondersteund door 
loeiharde muziek vanuit hun beatbox. 

Nu moet ik toegeven dat het ook een raar figuur 
was, toen ik door een gebrek aan stuurmanskunst 
achterstevoren in de doorgang naar de Porselein-
haven terecht was gekomen. Maar als zo’n boot 
het dan weer doet en hij ligt op koers is het toch 
wel luxe en geeft het water je in een oneindig 
gevoel van vrijheid en ruimte. 

Als je vaart op een plas of meer dan heb je niet 
direct een doel nodig . Het gaat om de activiteit,
de beweging , de cadans en de flow waarin je 
jezelf brengt. Je voelt je één met de natuur en je 
begrip van tijd (haast) verdwijnt.

En dat is ook de overeenkomst die er is met 
die andere hobby voor gepensioneerden en nog 
lang niet gepensioneerden namelijk de door ons 
geliefde wielersport. Ook daarbij gaat het niet om 
het doel maar om de activiteit, namelijk buiten 
bewegen en even weg van de dagelijkse beslom-
meringen. Net als bij het varen, blijf je afhankelijk 
van je materiaal en is het een genot als je fiets 
zonder ratelen en getik over het asfalt  glijdt.

W I E L E R P R A A T

VE
R

SU
S

beide zijn het leukst                                                     
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Fietsen en varen hebben dus best wat overeen-
komsten. Denk aan de taal: ik noemde al het 
woord koers (richting maar ook een naam in de 
wielersport), maar ook de invloed van de wind 
bij het varen en de termen die daarmee gepaard 
gaan: “voor de wind, hoog aan de wind, de wind 
op de kop, tegen- en zijwind of in de wind rijden 
of varen .“

Onder varenden is het gebruikelijk dat je elkaar 
groet door een handje op te steken of in nood-
gevallen een lijntje uitgooit. Ook dat zie je onder 
wielrenners nog regelmatig. Even een handje 
omhoog of informeren als iemand langs de 
weg staat met pech. Zeker sloepvaarders als ik, 
hebben het imago van mooi-weer-vaarders die 
uitgerust met flessen rosé en borrelgarnituur 
uitsluitend bij zonnig weer en vergezeld van 
vriendjes richting de Vecht trekken. Voor een 
deel klopt dit beeld wel, maar onder waterspor-
ters heb je ook de individualisten die voor de 
sport gaan en zichzelf uitputten om hun doel te 

bereiken. Ik doel hier op 
de suppers die afgelopen 
zomer ook massaal de 
oversteek waagden naar 
de smalle kreken achter 
de Vuntus plas, daar een 
duik namen, zich in de 
zon lieten opdrogen en 
de tocht terug maakten.

Hier is de overeenkomst 
met ons wielrenners ook 
snel gemaakt. Het verschil is wel dat de kracht bij 
hen uit de armen moet komen en de benen zich 
vooral stil moeten houden om niet van de smalle 
sup af te glijden. En net als bij het wielrennen zie 
je hier ook types die hard gaan met het zweet in 
de nek en diegenen die al pratend de oversteek 
wagen.

Mijn idee om een boot aan te schaffen bleek 
afgelopen zomer een geslaagd idee. Er was wel 
een (luxe) probleem namelijk: ga ik varen of ga 
ik fietsen? Immers beide zijn het leukst als een 
zomer- of droogweer activiteit. Dus er zijn dit jaar 
een flink aantal wegkilometers verloren gegaan 
aan de kilometers op het water.  Die moet ik dan 
maar weer inhalen op de mountainbike. Eerst de 
boot op het droge zien te krijgen en toch maar 
eens nadenken over het behalen van een vaar-
bewijs al was het maar om mijn Gooise vrienden 
volgend seizoen in het kielzog te houden. ‹

FIETSbeide zijn het leukst                                                     

Er was wel een (luxe) probleem 
namelijk: ga ik varen of ga ik fietsen?

29
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Wielrennen is een prachtige 
sport, maar ook zeker een dure 
sport. Toch is het mogelijk om 
ook met een lager budget te 
wielrennen. Je moet maar net 
de trucjes kennen. Zo kun je 
goedkope artikelen kopen 

bij de Aldi of de Lidl, tweede-
handse spullen aanschaffen of 
je gewoon goed verdiepen in 
wat je koop: goedkoop is soms 
duurkoop.

TIP 1
Goedkope wielrenartikelen
Uiteraard zijn er populaire mer-
ken die ook gebruikt worden in 
de professionele sport. Maar als 
beginnend of amateuristisch 
wielrenner hoeft het echt niet 
duur te zijn. 
Vaak zijn er ook acties bij de 
Aldi of de Lidl voor mooie 
prijzen. Of andere sportwinkels 

die goedkope merken verko-
pen. Wel goed checken of die 
goedkope aanbiedingen ook wel 
goed passen. 

TIP 2
Tweedehandse spullen
Wil je toch een bepaald merk 
hebben of bijvoorbeeld zelf het 
verschil ervaren? Kijk dan ook 
eens op tweedehands fora. Daar 
vind je vaak de duurdere artike-
len die niet meer gebruikt wor-
den. Je kunt zomaar een koopje 
tegen het lijf lopen van iemand 
die na twee keer heeft besloten 
te stoppen met de sport.

We leven in roerige tijden. De wereld lijkt in brand te staan en dat heeft direct gevol-
gen voor ons eigen huishoudboekje. Door schaarste op de wereldmarkt van diverse 
grondstoffen schieten de prijzen van veel producten omhoog. Energieprijzen gaan 
sky high en ook in de supermarkten zie je de stijgende prijzen.
Kortom; we moeten zuinig zijn en keuzes maken. Niet alles kan meer. Toch willen we 
geen afscheid nemen van onze hobby’s en zeker niet van het fietsen.

5 Tips om te besparen op je wielerhobby

Een productie van 
de redactie.

R U B R I E K



TIP 3
Goedkoop is soms duurkoop
Het is altijd een aanrader om 
op je budget te letten. Geld 
‘weggooien’ bereik je immers 
niks mee. Maar pas wel op met 
wat je koop. Goedkoop kan ook 
immers ook duurkoop zijn. Koop 
jij een goedkoop merk fiets, 
maar blijkt die niet geschikt te 
zijn voor alles wat jij er mee wilt 
bereiken? Dan moet je alsnog 
een andere fiets kopen, waar-
door je uiteindelijk duurder uit 
bent. Of zie je die tweedehands 
fiets van dat ene merk dat je zo 
graag wilde hebben? Super leuk, 
maar als iets te mooi lijkt om 
waar te zijn, zal dat vaak ook zo 
zijn. Misschien is de fiets flink 
gebruikt en kan je hem na een 

paar maanden afschrijven. 
Zint voor ge begint.

TIP 4
Kijk en vergelijk
Heb je een bepaald artikel in 
gedachten? Kijk dan nog eens 
rond. Er is in de sportwereld 
genoeg concurrentie met vele 
aanbieders. Grote kans dat 
precies hetzelfde artikel bij 
een andere winkel duurder of 
goedkoper wordt aangeboden. 
Verdiep je er daarom eens in 
waar jij jouw droomartikel het 
beste kunt aanschaffen.

TIP 5
Acties
En last but not least: wacht 
op aanbiedingen. Het klinkt 

misschien lekker cliché, maar er 
zijn regelmatig acties waarbij je 
tot hoge kortingen kan scoren. 
Ook hier geldt: laat je geen oor 
aannaaien. Is er nu wel echt iets 
van de prijs af gegaan? Of is het 
artikel bij de andere aanbieder 
nu alsnog voordeliger? 

Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee. Denk bijvoorbeeld 
aan een racefiets helm. In vele 
vormen, maten en kwaliteiten te 
verkrijgen. Bekijk goed waar je 
nu precies naar op zoek bent.

BONUSTIP 
Verkoop je auto
We hebben allemaal zo’n 
koekblik op wielen voor de deur 
staan. En soms wel twee. De 
aanschaf is duur, het onder-
houd is pittig en dan hebben 
we het helemaal nog niet over 
de torenhoge brandstofprijzen. 
Dus ons voorstel is: verkoop je 
auto. 

Met dit geld kun je een leuke
fiets kopen of, als je daar de 
voorkeur aangeeft, een pedalic. 
Ga voortaan op je fiets naar je 
werk, doe de boodschappen 
op de fiets (laten bezorgen kan 
natuurlijk ook) en gebruik voor 
alle verdere verplaatsingen de 
fiets. Dit bespaart je heel veel 
geld en je blijft er gezond bij. 
Tenslotte verminder je de CO2 
uitstoot aanzienlijk. ‹
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x x xR E I S V E R H A L E N

DE ADELAAR 
MEER DAN EEN 
WIELERCLUB

T O E R A F D E L I N G
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Conny Rijbroek,
actief in de toer-
afdeling en bij de 
D-groep

Na drie jaar eindelijk weer een feestje! Toch weer 
spannend: komt men nog wel. Maar ja hoor zo’n 
65 gasten meldden zich: en het dak ging eraf.
Zaterdag 24 september, een natte ochtend. 
Toch verzamelden 15 dappere leden zich bij het 
clubhuis voor de Markentocht. Maar eind van 
de middag brak de hemel open en de barbecue 
begon in de zon.

De gasten werden ontvangen met een zomers 
cocktail gemixt door onze eigen bartender Albert 
en de sfeer kwam er al snel in. Het vlees en 
salades werden door jong en oud enthousiast 
verorberd. Hoe leuk was het dat er ook jeugd was 
meegekomen. Zowel in de tent als binnen in het 
clubhuis werd er geanimeerd bijgepraat, en niet 
alleen over fietsen. Alles vergezeld door heerlijke 
muziek van onze diskjockey Gerard.

Na de barbecue kwamen er spetterende hoogte-
punten voorbij, zowel letterlijk als figuurlijk. Een 
kleine vuurwerkshow luidde het dansfestijn in. 
Maar toen Dennis Haverlag zijn optreden begon, 
ging het dak eraf. 

Voetjes van de vloer, meezingen, 
jong en oud. Fantastisch 
(al moeten die mannen toch 
ook eens gaan dansen!!!!). 

Tot middernacht was het een 
swingend en gezellig feest. 
Sommige mannelijke leden 
verzuchtten “als mijn vrouw 
dat geweten had, was ze ook 
meegekomen.” Dus volgend jaar: 
allemaal je partners meenemen. 

We zijn meer dan een wielerclub!

Als mijn vrouw 
dat geweten had, 

was ze ook meegekomen

DE ADELAAR 
MEER DAN EEN 
WIELERCLUB

FIETSEN VOOR EEN BAKFIETS

Vrijdag 30 september heeft GWC de Adelaar voor 
de tweede maal meegeholpen een relatietocht te 
organiseren voor Scildon, een verzekeringsmaat-
schappij in Hilversum. Als tegenprestatie plaatsen 
zij een paginagrote advertentie in het Adelaar-
magazine voor een jaar. Met de tocht zamelen 
ze ook geld in voor het goede doel Sherpa, een 
organisatie die diensten levert aan cliënten met 
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

GWC de Adelaar helpt Scildon met de organisatie 
van de tocht en heeft drie mooie routes uitgezet 
van 40, 70 en 100 km richting Heuvelrug. 
Dit jaar heeft de Adelaar ook vier voorrrijders 
geleverd: Krijn en Jaap Barmentloo, Bas Winkel 
en Benno Bos. 
Het was die dag prachtig weer en we werden 
gastvrij ontvangen op het Sherpa-terrein aan de 
Zandheuvelweg. Na de koffie en openingspraatje 
gingen er zo’n tien groepen van start met 
verschillende snelheidsniveaus. Halverwege was 
er uiteraard een koffiestop.
Onze mannen hadden een dankbare taak die dag. 
De deelnemers waren enthousiast, over de routes 
en over de voorrijders. 

Na de tocht werden we verwend met pizza 
en een biertje. Ondertussen overhandigde de 
directeur van Scildon een cheque aan Sherpa 
voor de aankoop van een elektrische bakfiets waar 
kinderen met beperking in kunnen 
worden vervoerd naar zwem- 
en muziekles.

Al met al een goede dag waar 
GWC de Adelaar een bijdrage 
aan heeft kunnen leveren en 
zich op een mooie manier heeft 
kunnen presenteren.

Vele handjes maken licht werk

Deze activiteiten zijn alleen 
mogelijk doordat vele leden 

meehelpen. 

Allemaal hartelijk dank 
daarvoor!
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SHIRTSPONSOR VAN GWC DE ADELAAR

DE SPECIALIST IN WIELERSPORT

 Holleblok 14, Huizen  •  Telefoon: 035-5259620  •  www.beukerwielersport.nl

Altijd welkom bij

http://www.beukerwielersport.nl
http://www.beukerwielersport.nl
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W I E L E R P R A A T

MET CYQL 
MEER SAMEN 

FIETSEN!

In april is de Cyqlapp geïntroduceerd 
bij de toerafdeling van GWC de Adelaar. Steeds meer leden hebben 
zich aangemeld bij Cyql van de Adelaar. Jij toch ook?

Wat is Cyql
Met deze app kun je eenvoudig gezamenlijke ritten plannen en met elkaar delen. Via Cyql vind je 
praktische informatie over een rit op een centrale en overzichtelijke plek. Samen fietsen is leuker: 
de app maakt het makkelijker en eenvoudiger om een gezamenlijke (club)rit te plannen.

Hoe kan ik de app gaan gebruiken
Download de Cyql app via de App- of Play Store.

Na het downloaden moet je je registeren. Daarna kun je 
via de activatiecode: 64JR3VAJ je aanmelden bij GWC de 
Adelaar in Cyql. Na het aanmelden ontvangen wij een 
bericht in het dashboard en laten wij je toe.

Uitleg
Om meer uitleg te geven over hoe de app werkt, kun je 
deze video bekijken. In de video wordt stap-voor-stap 
uitgelegd hoe de app werkt. https://www.youtube.com/
watch?v=pPOb2LlD3vU

Het zal even wennen zijn, sommige mensen hebben 
misschien koudwatervrees of zijn niet handig met apps. 
Je kunt altijd terecht met vragen of voor hulp bij de 
toercommissie, mail naar toer@gwcdeadelaar.nl

Conny Rijbroek,
actief in de toer-
afdeling en bij de 
D-groep

Meer samen fietsen! Veiliger fietsen! WhatsApp vervangen?
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T O E R A F D E L I N G

Op vrijdag 2 september j.l. vertrokken 20 toerleden op de fiets 
richting zuiden voor een 3-daagse naar Baarle-Nassau in Noord 
Brabant. In een mooie en bosrijke omgeving met vele kilometers 
aan fietspaden werden vele kilometers afgelegd. Ook een uitstapje 
naar België was in het programma opgenomen. Enkele deelnemers 
vertellen over hun ervaringen [red].

Jan den Blanken
Eindelijk na 2 jaar uitstel 
vanwege Covid konden wij van 
2 t/m 4 september 2022 weer 
een 3-daagse organiseren. Het 
was een leuk gezelschap van 
20 personen. We verbleven in 
Sporthotel Bruurs in Baarle-
Nassau.

De heenreis was voor de 
meesten 154 km incl. rondje 
Biesbosch en voor enkelen de 
iets kortere afstand van 126 km. 

Voor de zaterdag waren er 
2 ritten uitgezet in GPX. 

Iedereen koos voor de 94 km 
gezien de toch al lange rit op 
vrijdag. De zondag was voor de 
rit terug. Ideaal weer met klein 
windje in de rug moesten wij 
132 km afleggen. 

Alles is prima verlopen deze 
dagen. Speciale dank aan 
Tineke den Blanken die vrijwillig 
voor de begeleiding en vervoer 
van bagage heeft gezorgd.

Anna Goedemans
Wie niet sterk is, moet de juiste 
wielen kiezen. Zowel aan eigen 
fiets, als wel het juiste wiel 

kiezen om achter te rijden. Mij 
is het gelukt en daarom heb 
ik een fantastische 3 daagse 
gehad. Met Bets en Tineke heb-
ben we ons ook nog in de SALE 
gestort. Toch nog bijna 370 km 
op de teller. Ik zeg gracias. 

Jack de Bruin
Doorkijkje bij de Heeren van 
Heusden vanaf het koffie-
stop-terras op de terugweg.

3-DAAGSE 
BAARLE-NASSAU



37NAJAAR 2022  |  ADELAAR WIELERMAGAZINE

Gerard van Ophem
Vrijdag 2 september vertrokken 
we in 3 groepen naar Baarle-
Nassau. Zelf zat ik in de ‘snelste’ 
groep. We hadden een slechte 
start, want na 3 km in Loos-
drecht al een lekke band. Voor 
de rest hebben we deze dagen 
in onze groep geen pech meer 
gehad. 
Wel in een andere groep, waar 
Gerard van Gent plotseling een 

spaak miste. Na enig zoeken 
hebben ze een zaak gevonden, 
die precies die spaak had. De 
eerste dag ongeveer 150 km 
gefietst. 

De volgende dag hebben we in 
Werkendam genoten van een 
goed verzorgde lunch. Onze 
‘bankman’ Jaap zwaaide uitbun-
dig met zijn pas en toen was 
dat ook weer prima geregeld. 

Halverwege in België nog ge-
zocht naar restaurantje voor 
een belegd broodje. Nou, dat 
hebben we gevonden. Ik heb 

nog nooit zo’n maxi exemplaar 
gezien. De meesten van ons 
konden hem niet op. 

De pas van Jaap werkte hier 
niet. Je kon alleen contant 
betalen.

Op dag 3 weer naar huis, deze 
keer in de 2e groep, waar ik op 
kop mocht rijden met in mijn 
kielzog Jan ‘cruise control’ den 
Blanken. 
Na 3x oversteken met een pontje 
waren we rond 4 uur thuis. Zon-
der pech of valpartijen. 

Bij deze dank ik Jan den B. en 
Jaap P. voor het organiseren en 
Marti voor de routes. En niet te 
vergeten Tineke den B. voor het 
transport van de koffers. ‹

Deze keer in de 2e groep, 
waar ik op kop mocht 

rijden met in mijn kielzog 
Jan ‘cruise control’ 

den Blanken
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MTB
Vanaf 2015 zijn Nils te Beest en zijn team van 
hulptrainers intensief bezig om de jeugd te 
enthausiastmeren voor het mountainbiken. 
Dat dit lukt is een understatement...
 
Zomers ligt het cross parcours van GWC de Ade-
laar er verlaten bij. De enigste bezoekers zijn de 
mannen van de onderhoudsploeg die zich druk 
bezighouden met herstellen, maaien en snoeien 
van het druk bereden veld. In september, als alle 
renners terug zijn van vakantie, gaat het terrein 
weer open om te starten met de trainingspro-
gramma’s voor het veldrijden en MTB.

Dat al die jonge rennertje zin hebben blijkt wel 
uit de drukte op de eerste maandagavond. 
Maandag is de trainingsdag voor de MTB groep. 
Vanaf 18.00 uur staan de rennertjes al te springen 
om te mogen beginnen.

Voor de maandagavond zijn er 4 groepen. De jon-
gere kinderen worden in hoofdzaak samengesteld 
op vaardigheid bij de oudere groep gaat het dan 
meer op leeftijd. Hoofdtrainer Nils te Beest, (NTFU 
MTB3) heeft een mooie groep van hulptrainers 
samengesteld waardoor er bij de gelijktijdig 
trainende groepen toch voldoende begeleiding is.

Nils te Beest Duncan Casander

J E U G D I N F O

BIJ DE 
ADELAAR
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Zeker bij de allerkleinsten is het heel vaak 1 op 1 
begeleiding en coaching. De meeste van deze 
trainers hebben zelf ook kinderen fietsen bij GWC 
de Aelaar.

Zo’n 90% van de kinderen komen fietsen omdat 
het vooral leuk is. En het wordt steeds leuker om-
dat de kinderen vanzelf ontdekken dat ze steeds 
beter kunnen fietsen. De macht over de fiets, 
verdeling van remkracht en balans zijn enkele 
belangrijke aandachtpunten. Via een vooraf opge-
steld programma worden de kinderen gaandeweg 
het seizoen steeds vaardiger op en vooral met de 
fiets. De trainingen zijn opgebouwd volgens deze 
vier punten:
• warming up
• techniek
• spel of competatief element
• cooling down 

De spelletjes op de fiets (Nils noemde bijvoor-
beeld het Cyclobal) worden door de rennertjes 
als erg leuk omschreven. Tikkertje binnen een 
vierkant van pilonnetjes is ook altijd een succes-
nummer. Plezier tijdens de training is in elke sport 
belangrijk, vooral bij de allerjongsten. Geen druk 
van moeten presteren in een race of competitie 
haalt het beste in de renners boven.  

Als blijkt dat één van de kinderen een boven-
gemiddeld talent is komt dat gedurende de jaren 
vanzelf naar boven. Ook dan biedt GWC de Adelaar 
voldoende mogelijkheden om deze renner te 
begeleiden.

Ik gaf al aan dat de renners zeer enthausiast 
zijn over het MTB trainingsprogramma. Dat wordt 
doorverteld! Op dit moment zijn de groepen vol 
en is er helaas een wachtlijst om mee te kunnen 
doen met de MTB trainingen. Dat is natuurlijk 
jammer. Het is een aandachtpunt binnen de 
vereniging.

GWC de Adelaar heeft met dit trainingsparcours 
iets moois in handen voor de MTB renners en de 
cyclocrossers. Veilig trainen op een afgesloten 
terrein. Draaien en keren, diverse heuvels en trap-
pen, de zandstrook en de kuil. Allemaal techni-
sche elementen. De MTB groepen hebben daar-
naast ook nog de beschikking over diverse houten 
objecten die her en der kunnen worden opgesteld 
Een zeer groot aanbod.

Kortom, niets mis met het MTB trainingsprogram-
ma van GWC de Adelaar. Kom vooral eens kijken 
en vragen naar de mogelijkheden. ‹

Alwin NiesingStephan Stalenhoef Daniël Liarte Hans Oude ophuis

J E U G D I N F O

Eric Daams, 
is vormgever 
en eigenaar van 
In-Gooi.nl 
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TOUR 
DE JUNIOR 

2022                                                               

J E U G D I N F O
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Het was al weer de 63ste keer dat de 
Tour de Junior [in Achterveld red] ver-

reden werd. Nadat het evenement twee 
jaar door corona niet georganiseerd kon 

worden, ging het deze zomer gelukkig 
wel weer door. De Tour de Junior is een 

internationaal wielerfestijn voor jongens 
en meisjes van categorie 5 tot en met de 

nieuwelingen. In 6 dagen en 9 etappes, 
Criteriums, Omlopen, een Klassieker, 
2 tijdritten bergop en 1 vlakke tijdrit, 

wordt gestreden om de prijzen. 
Iedere deelnemer wordt in een ploeg 

ondergebracht, zodat er ook een ploegen-
klassement kan worden opgemaakt.

Voor dit jaar hadden vijf renners van de Adelaar 
zich aangemeld, Camiel Beuker, Ole Niesing, Lieuwe 
van der Meulen, Teun te Riele en Freek Valkonet. 
Ole, Lieuwe, Teun en Freek sliepen bij de opa en 
oma van Freek. Camiel had een plek gevonden met 
zijn vader in Voorthuizen (met een jacuzzi!). De hele 
week stond in het teken van slapen, eten, fietsen, 
eten, relaxen, eten en fietsen. Kortom, een week 
leven als een prof, maar vooral veel plezier hebben.

Het begon allemaal met een etappe rond Achter-
veld op maandagavond. Bij alle wedstrijden werd 
er niet even rustig de kat uit de boom gekeken 
maar gelijk echt hard gekoerst. Het was ook gelijk 
duidelijk dat als je de aansluiting met het peloton 
miste dat terugkomen eigenlijk niet meer moge-
lijk is. De toon was gelijk gezet.

De wedstrijden werden iedere keer op een ander 
parcours verreden, een ronde rondom het dorp 
op maandag en vrijdag, een criterium in het 
dorp op dinsdag, donderdag en zaterdag. Op 
de dinsdag en de donderdag werden de bergen 
opgezocht voor twee echte klimtijdritten, met op 
vrijdag nog een vlakke tijdrit. De klassieker Grote 
Prijs Johan Ossendrijver was misschien wel de 
langste wedstrijd die iedereen tot nu toe 
verreden had. 

In alle wedstrijden had iedereen zijn eigen uitda-
gingen. Dat maakte het ook voor de toeschouwers 
erg leuk om naar te kijken. Iedere avond stond 
een grote groep ouders en familie de jongens aan 
te moedigen. Ole en Freek reden allebei een dag 
in de trui van de strijdlustigste renner. Camiel 
deed in het klassement goed mee en won uitein-
delijk de bollentrui. Lieuwe en Teun hebben een 
aantal echt goede wedstrijden gereden.

Iedereen was erg enthousiast en er heerste een 
relaxte en goede sfeer. Dat merkte je ook op de 
zaterdagavond toen de prijzen uitgereikt werden. 
Iedereen stond uiteindelijk in ieder geval één 
keer op het podium. Maar het plezier met elkaar 
bleef toch wel het meeste bij.

Volgend jaar staat de 64ste editie van maandag 
14 augustus t/m zaterdag 19 augustus ingepland. 
Het zou leuk zijn als er dan nog meer renners
van de Adelaar aan de start kunnen staan. 
De zomervakanties zullen voor volgend jaar 
nog niet gepland zijn. Dus alle jongens en 
meisjes van categorie 5 tot en met nieuweling, 
vanaf begin februari 2023 staat de inschrijving 
weer open! ‹

Ralph Valkonet, de 
vader van Freek en 
jeugdcoördinator
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Trainingen winterseizoen 
2022-2023                      
Trainingen winterseizoen 2022-2023.                      
Gedurende het hele seizoen vinden er bijna elke 
avond trainingen plaats op ons eigen verlichte 
parcours aan het Kininelaantje. 

Maandagavond MTB jeugd
18.00 - 19.30 uur: MTB jeugd vanaf 8 jaar 
(groep 1 t/m 4)
19.15 - 20.45 uur: MTB jeugd 14 jaar en ouder 
(groep 5)
Trainers: Nils te Beest, Duncan Casander, Daniël 
Liarte, Alwin Niesing, Stephan Stalenhoef 
en Hans Oude Ophuis

Dinsdagavond 19.30 – 21.00 uur: 
Cyclocross vanaf 14 jaar. 
Start 5 oktober 2022 tot eind januari 2023.
Trainers: Micha de Vries, Michiel Jansen, 
Ocko Geserick en Roderik Egberink. 

Iedereen is welkom op de trainingen, maar er  
is wel een aantal voorwaarden waar je aan moet 
voldoen:
• Deelnemers moeten in het bezit zijn van een 

KNWU-licentie, een KNWU-startlidmaatschap 
 óf een NTFU-licentie.
• De trainingen zijn vanaf 14 jaar. Voor oudere 

jeugdleden kan een uitzondering worden 
 gemaakt, maar uitsluitend na overleg met  

de jeugdtrainer.
• Trainingen staan open voor zowel wedstrijd-
 rijders als toerrijders.
• Voor leden van GWC de Adelaar is deelname 

gratis. 

• Niet-leden kunnen zich aanmelden via de web-
site als wintercrosslid (www.gwcdeadelaar.nl/
vereniging/lid-worden/). Voor € 35,- kun je dan 
tot eind januari wekelijks de trainingen volgen.

Woensdagavond 19.00 – 20.00 uur: 
training voor jeugdveldrijders en mountainbikers 
met wedstrijd aspiraties. 
Trainers: Robert van Twiller, Teun van Rossum, 
Gertjan Meijer en Richard Calis. 

Donderdagavond 19.00 – 20.00 uur: 
Cyclocross voor nieuwelingen en junioren. 
Start 8 oktober 2022 tot eind januari 2023.
trainers is Wim van der Laan. 

Deze training staat open voor alle nieuwelingen 
en junioren van alle verenigingen. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met 
Robin van Vuren; wedstrijd@gwcdeadelaar.nl
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KALENDER MNC VELDRIJDEN 2022/2023
16 okt. 2022 Nedereindse Berg (Utrecht) geen jeugd
23 okt. 2022  Tiel
30 okt. 2022 Amersfoort
13 nov. 2022 Woerden (geen jeugd ivm cross Tiel)
20 nov 2022 Nedereindse Berg (Utrecht)
27 nov. 2022 Amersfoort
04 dec.2022 Tiel
11 dec. 2022 Hilversum
18 dec. 2022 Veenendaal
8 jan. 2023 Veenendaal
22 jan. 2023 Woerden (prijsuitreiking)
29 jan. 2023 Koppelcross Hilversum (koppels 40+ en 40-)

Senioren start:    10.00 uur

Drie categorieën:   A- Elite, Belofte, Junioren
                                B- Amateurs, Masters,   
    Sportklasse, 
          C- Nieuwelingen, Dames 
    (el, am, jun)

Inschrijfgeld:   € 3,00 per wedstrijd, contant  
   en gepast betalen.

Jeugd 2 series:   11.05 uur cat. 5, 6 en 7
                         11.30 uur cat. 1, 2, 3 en 4

Wedstrijdlicentie of Startlicentie verplicht. 
Daglicentie niet mogelijk.
Mountainbikes niet toegestaan.
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“DE FIETS IS DE LANGZAME DOOD VAN DE PLANEET.”

“Een fietser is een ramp voor de economie van het land: 

hij koopt geen auto’s en leent geen geld om te kopen. 

Hij betaalt geen verzekeringen. Koopt geen brandstof, 

betaalt niet om de auto te laten onderhouden en er zijn geen reparaties nodig. 

Hij maakt geen gebruik van betaald parkeren. 

Veroorzaakt geen grote ongelukken. 

Heeft geen behoefte aan snelwegen met meerdere rijstroken.

Hij raakt niet zwaarlijvig.

Gezonde mensen zijn niet nodig of nuttig voor de economie. 

Ze kopen geen medicijnen. Ze gaan niet naar ziekenhuizen of artsen.

Ze voegen niets toe aan het bbp van het land.

“Integendeel, elke nieuwe McDonald’s-winkel creëert minstens 30 banen

 - eigenlijk 10 cardiologen, 10 tandartsen, 10 diëtisten en voedingsdeskundigen - 

evenals de mensen die in de winkel zelf werken.”

Verstandig kiezen: een fiets of een McDonald’s? 

Het is iets om over na te denken.

Schrijver: Emeric Sillo
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Veel meer dan 
inkt en toners!

W. DE JONGH
RIJWIELEN

DEALER VAN: BATAVUS, 
RIH, SENSA en MERIDA

EMMAWEG 5
1241 LE KORTENHOEF

notariaat−wijdemeren.psd

Wouter de Haan |  WebDesigN 
Maatwerk in websites, ontwerp en realisatie 

Potmeer 1, 3645 WX  Vinkeveen 
tel. 0297-26 3951 – fax. 0847-10 72 86

http://wdejonghrijwielen.nl
http://www.oogzorg-briljant.nl
http://www.notariaatwijdemeren.nl
http://www.123inkt.nl
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It’s the spirit of 
a free state of mind.
“Of de Grutto nu meevliegt 
en zich op zĳn gemak voelt 
in het 'peloton', of in zĳn 
eentje epische afstanden 
aflegt, de Grutto maakt 
altĳd indruk.” 

is not just a brand.

Ocko Geserick,
mede-eigenaar

Grutto Design

It’s the spirit of a free state of mind.

www.gruttodesign.com    |    info@gruttodesign.com

“Of de Grutto nu meevliegt en zich op zĳ n gemak voelt 
in het ‘peloton’, of in zĳ n eentje epische afstanden afl egt, de 
Grutto maakt altĳ d indruk.”

Op de 
fi ets

Naast 
de fi ets Equipement

De enige echte digitale 
cadeaubon van Grutto Design. 

Zoals een webshop betaamd 
is een digitale cadeaubon 
de enige juiste oplossing.

www.tdcgooi.nl

•  Verkoop van nieuwe en gebruikte bedrijfswagens
•  Het complete onderhoud aan bedrijfswagens
•  24 uur storingsdienst
•  Schadeafhandelingen
•  Truck- en bestelwagen wasstraat
•  Complete service voor campers

Kerklaan 3, 1241CJ Kortenhoef  • Tel.: 035 - 655 00 83
www.Facebook.com/janice.vanbeusekom

Voor al uw feesten en partijen

Het Wapen van Korten
hoe

f

Openingstijden : 
Ma t/m Do 15:00 - 01:00 uur 
Vrijdag 15:00 - 02:00 uur
Zaterdag 18:00 - 02:00 uur

Trips

Clinics

Enduro

Training
info@mtb-solutions.nl | 06 - 1608 2212

www.mtb-solutions.nl

http://www.gruttodesign.com
http://www.tdcgooi.nl
http://www.facebook.com/janice.vanbeusekom
http://www.mtb-solutions.nl


W I E L E R P R A A T
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De eerste Bike Cleaner hebben 
we in maart 2021 geplaatst bij 
Steakhouse Amadeus in Ede. 
Sindsdien kunnen mountain-
bikers die de rode, paarse of de 
groene route fietsen, gebruik 
maken van de Bike Cleaner. 
De bikers die hem inmiddels 
gebruikt hebben, geven aan 
hoe blij ze ermee zijn!
 
Momenteel voeren we gesprek-
ken met horecalocaties in heel 
Nederland die aan of vlakbij 
een populaire, vaste mountain-
bike route zitten én een ruime 
parkeergelegenheid hebben die 
fungeert als startpunt van een 
vaste mtb route.

De volgende locaties hebben 
we afspraken mee gemaakt met 
tussen haakjes de verwachte 
datum dat er een Bike Cleaner 
actief is:

DIRECT 
JE FIETS 

AFSPUITEN
NA EEN 

MTB TOCHT

WINNER 2022
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01
Je hangt je fiets op 

aan de ophangbeugel van 
de mtb afspuitplaats.

02
Kies uit twee opties: lage 

waterdruk (2 bar) of medium 
waterdruk (8 bar). De medium 
druk is net wat krachtiger dan 

tuinslangdruk, maar nog niet zo 
hard als een hogedrukreiniger 

in een autowasplaats 
(100+ bar).

03
Je spuit je fiets schoon, 

gebruik indien nodig de aan-
wezige borstels, haalt hem van 
de beugel en klaar! In de video 

op website laten we zien 
hoe je je mountainbike op 

een goede manier kunt 
schoonspuiten.

Beauforthuis, Zeist (actief)
Theehuis ‘t Hoge Erf, Lage Vuur-
sche (actief)
Visker Cycles, Spaarnwoude 
(wordt gepland)
Transferium, Harderwijk (actief)
Veluwe Actief, Arnhem (actief)
BBQ De Heuvelrug, Leersum 
(actief)
Koerscafé Gasselte, Gasselte 
(actief)
Joe Mann Paviljoen, Best 
(voorjaar 2022)
Goossens Fietsen, Lochem 
(actief)
Hotel de Guldenberg, Helvoirt 
(mei/juni 2022)
T Witte Hoes, Rijssen (actief)
Zweef Inn, Malden 
(mei/juni 2022)
Parkeerplaats Treeker Punt, 
Woudenberg (mei 2022)
Parkeerplaats Burgwal 1, 
Amerongen ( juni 2022)
Camping Nederrijkswald, 
Berg en Dal (zomer 2022)
Herberg de Pot, Markelo 
(najaar 2022)
Camping de Zeven Linden, 
Baarn (zomer 2022)

Ons doel is om in 2022 lande-
lijke dekking te hebben met 
Bike Cleaners, zodat er op alle 
populaire mountainbike knoop-
punten een mtb wasplaats is!
 
Wil je op de hoogte blijven van 
nieuwe Bike Cleaner locaties? 
Meld je dan hier aan voor onze 
nieuwsbrief

De Bike Cleaner is een vaste, in 
de grond verankerde zuil, om 
mountainbikes schoon te spui-
ten na een tocht door het bos.
 
Als fietser ben je blij als je dat 
direct na afloop kunt doen, 
want op deze speciale bike 
wash spuit je het vuil er zo af 
(in tegenstelling tot thuis, dan is 
het opgedroogd en aangekoekt). 
Via een contactloze pay termi-
nal betaal je hiervoor een klein 
bedrag ± € 2,50). Daarna stap je 
tevreden met een schone fiets 
de auto in, zonder bij thuis-
komst nog een modderige fiets 
én een vieze auto te hoeven 
schoonmaken.



48 ADELAAR WIELERMAGAZINE  |  NAJAAR 2022

In deze rubriek presenteert Daniëlle Niesing op bijzondere wijze telkens een jeugdlid en in  
zijn/haar schaduw ook een fietsend familielid. Deze keer zijn dat fietsmaatjes vader Gertjan 
en zoon Patrick Schaap

R U B R I E K FIETS
MAATJES

Dit keer was ik te gast in het mooie gezellige dorp 
Kortenhoef, waar ik een leuk gesprek had met 
vader Gertjan en zoon Patrick Schaap. Onder het 
genot van een lekker bakkie koffie en heerlijke 
boterkoek kon ik wat vragen stellen. Een klein in-
kijkje van de fietsende mannen Gertjan en Patrick,
voor velen bekende gezichten bij de Adelaar.
 
Wie van jullie is begonnen met fietsen bij de 
adelaar?

Patrick: 
12 Jaar geleden ben ik lid geworden bij de Adelaar. 
Ik ben begonnen met toertochten. Ik heb wel wie-
lerwedstrijden gereden: criteriums en de ronde 

van Kortenhoef. Maar dat beviel me niet zo goed. 
Tijdens de wedstrijden werd ik er al snel afgere-
den, dat vond ik niet zo leuk. 

Wat ik wel leuk vind en mij beter afgaat, zijn 
cyclo’s dat zijn grotere wedstrijden langere af-
standen van rond de 160 km. Vorig jaar heb ik een 
cyclo tocht gefietst in de Ardennen. Ik heb 
die wedstrijd toen in een bepaalde tijd gereden 
en goud gehaald. Ook heb ik vorig jaar de cyclo 
‘Marmotte’ in Frankrijk gefietst. Een lange tocht 
over 4 cols: Col du Glandon, Col du Télégraph, 
Col du Galibier en de Alpe d’Huez. In totaal 174 km
met ruim 5000 hoogtemeters. Ook daar heb ik 
een gouden tijd neergezet.

Danielle Niesing 
maakt deze leuke 

portretten.

Gert jan en
     Patrick Schaap
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Mountainbiken heb ik ook bij de Adelaar gedaan, 
en wat trainingen gevolgd, maar dat is niet zo 
mijn ding, al die viezigheid. Ik hou wel van gezel-
ligheid. Ik heb ook wel een aantal keren meege-
daan aan de koppelcross. Die wordt aan het einde 
van het cross seizoen gehouden. Ik houd van de 
gezelligheid op de club.

Gertjan: 
Ik ben 6 jaar lid van de Adelaar en dus veel later 
lid geworden dan Patrick. Voordat ik lid was, fiets-
te ik al wel eens op mijn wielrenfiets. In die tijd 
zat ik nog op tennis, maar twijfelde al wat langer: 
wel of niet doorgaan met tennissen? 
Tot op een gegeven moment ik hoorde van Patrick 
dat ze een jurylid nodig hadden bij de wedstrij-
den die voor de Adelaar renners werden georga-
niseerd. Ik ben toen gaan kijken en ik vond het 
jammer als om die reden de wedstrijden niet 
meer door konden gaan. Ik heb me toen aange-
meld bij de club als vrijwilliger. En daarna ben ik 
ook lid geworden van de club. 
Ik fiets regelmatig toertochten. 25 September 
is de laatste toertocht van het seizoen. Altijd 
gezellig. ‘s Ochtends koffie met appelgebak, naar 
Marken fietsen en ’s avonds de BBQ bij de club 
als afsluiting van het seizoen. 
Vanaf begin oktober tot eind februari ga ik meest-
al zaterdagochtend mee mountainbiken Vanaf het 
clubgebouw start er dan altijd wel een groep. Er 
zijn verschillende niveaugroepen dus als je wilt, 
kun je helemaal losgaan. Maar ook rustiger 
aandoen, er is altijd wel aansluiting te vinden.
En op de dinsdagavond is er Mountainbike 
trainen bij de club. Dat doe ik ook nog steeds

Wat is de Adelaar voor een club?
Zowel Gertjan en Patrick zeggen hetzelfde: 
Gezellig, laagdrempelig en iedereen is welkom.

Wat maakt fietsen nou zo leuk? 
De vrijheid die je hebt op de fiets. En als je in het 
buitenland fietst en je hebt een berg op gefietst. 
Vooral het afdalen. Dat is zo lekker. Patrick en 
Gertjan geven beiden voorkeur aan het afdalen.

Gertjan:
Klimmen, daar ben ik niet goed in. Ik heb iets 
teveel tegenwicht. En Patrick geeft aan wel goed 
te kunnen klimmen maar vindt afdalen veel 
leuker. Met een topsnelheid van 87 km per uur 
is Patrick wel eens een berg afgedenderd. 
Gertjan zijn topsnelheid was 89 km per uur. 

Fietsen jullie wel eens samen?
Nee we hebben een paar jaar geleden nog wel 
samen gefietst maar tegenwoordig eigenlijk nooit 
meer, behalve tijdens vakanties. Dan fietsen we 
nog wel eens samen. Maar ons niveauverschil is te 
groot. En dan is het niet leuk om samen te fietsen.

Meest indrukwekkende tocht ooit gefietst?
Patrick vol overgave: 
De Marmotte in Frankrijk. Dat vergeet ik nooit 
meer. Ik was helemaal stuk toen ik boven was. 
Ik was helemaal naar de vaantjes, maar wel goud 
gehaald.

Hebben jullie weleens gekke dingen mee-
gemaakt tijdens het fietsen?
Patrick: 
Ja we fietsten met een groepje renners vlakbij 
Hoogland in het donker, toen er opeens een hert 
de weg overstak. Dan schrik je wel even. Als zo’n 
beest dan zo voor je wiel springt, is die wel 
erg groot. 



50 ADELAAR WIELERMAGAZINE  |  NAJAAR 2022

Het hert wilde oversteken maar er stond een 
woonhuis aan de overkant en dus toen sprong 
het weer terug de weg op en kwam nog dichterbij. 
Gelukkig is het goed afgelopen, geen valpartijen 
maar we schrokken er wel van.

En weleens gevallen tijdens het fietsen?
Gertjan: 
Jazeker twee keer echt hard gestuiterd. Eén flinke 
valpartij in Frankrijk een aantal jaren geleden. 
Wat er precies gebeurd is, weet ik niet, ik ben een 
stukje kwijt in mijn geheugen, een zwart gat. 
Maar wat ik hoorde, was dat de jongen die voor 
mij reed, met zijn hand van het stuur afgleed en 
toen een zwieper maakte. Ik ben daar toen tegen-
aan geknald. Ik lag schijnbaar midden op de weg 
en de jongen waar ik tegenaan botste, lag aan 
de andere kant van de weg in de greppel. Ik ben 
hard op mijn rug gevallen. Twee van mijn wervels 
waren gebroken. 
Ik hoefde niet geopereerd te worden. Die zijn van-
zelf weer aangegroeid. In het begin had ik daar 
wel last van maar het is helemaal over gegaan.

En ik ging een keertje met een groepje vrienden 
rondje Markermeer fietsen en toen heb ik ook 
een flinke schuiver gemaakt: helm kapot, schou-
der helemaal open, flink wat schrammen en 
schaafplekken in mijn gezicht. Maar het mooie 
was ik had net een nieuwe fiets en daar zat geen 
schrammetje op. 

En Patrick ben jij wel eens gevallen?
Jazeker ook wel wat schaafplekken opgelopen 
maar nooit ernstig of iets gebroken.

Tip van Patrick
Neem tijdens het fietsen een luchtpatroon mee. 
Dan hoef je geen handpomp mee te nemen.
Is makkelijker, handiger en je bent sneller klaar.

Tip van Gertjan:
De jeugd heeft de toekomst. Investeer in 
de jeugdafdeling.

Bedankt voor dit leuke gesprek heren ‹

R U B R I E K
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M T B  &  V E L D

Fietsend, wandelend, hard-
lopend, mountainbikend of te 
paard. Steeds meer mensen 
genieten, ieder op zijn/haar 
eigen manier, van de natuur. 
De ene beleving is niet beter 
of slechter dan de ander. 
Toch zijn er soms irritaties.
 
Om te zorgen dat iedere 
sporter respectvol omgaat met 
elkaar én de natuur, is er de 
Buitencode.

De Buitencode bestaat uit 
vijf simpele regels en geldt 
voor mountainbikers, ruiters, 
wandelaars, hardlopers, 
trailrunners en vissers:
• Respecteer de natuur
• Houd je aan de toegangregels
• Geef elkaar de ruimte
• Wees vriendelijk
• Spreek elkaar aan

Waarom is de Buitencode 
belangrijk voor mountain-
bikers?
De meeste mountainbikers 
houden rekening met anderen 
én de natuur. Niet elke biker 
kent echter de gedragsregels in 
de natuur en op de MTB-routes. 
Deze kleine groep verpest het 
voor de rest; ongewenst gedrag 

heeft z’n weerslag op de hele 
mountainbikesport. Moun-
tainbikers komen bijvoorbeeld 
negatief in het nieuws waardoor 
andere recreanten - onterecht 
- een negatief beeld van alle 
bikers krijgen. Dit kan weer tot 
gevolg hebben dat in sommi-
ge gebieden, waar spanningen 
tussen gebruikers zijn en/of er 
schade aan de natuur is, delen 
van MTB-routes gesloten drei-
gen te worden.

1. Respecteer de natuur
• Maak geen lawaai en neem  

je afval mee.
• Maak geen onnodig lawaai.  

Je verstoort de rust van  
andere recreanten en dieren 
in het bos.

• Train in kleine groepen. Dit 
komt minder intimiderend 
over op andere recreanten  
én is veiliger.

• Gooi je afval in de afvalbak 
of – wanneer deze er niet is 
of vol is – neem het mee naar 
huis. Ook die banaan en  
sportreep.

• Rem rustig om de ondergrond 
te sparen. Ook de vrijwilligers 
die MTB-routes onderhouden, 
zullen je dankbaar zijn.

• Geef alleen overdag je bike de 
sporen. Tussen zonsondergang 
en zonsopkomst is het betre-
den van de meeste natuur-

 gebieden verboden  
(voor iedereen). Dit geeft 

 dieren de kans om rustig te 
slapen of ongestoord hun 

kostje bij elkaar te scharrelen.
• Sla een weekje over als het 

langdurig of intensief gere-
gend heeft; de route kan zich 
herstellen van het vele water. 
Dit noemen we trailrespect.

 
2. Houd je aan de toegangregels
• Check de toegangsborden en 

blijf op de voor jou bestemde 
paden.

• Je mag niet overal vrij fietsen. 
Check daarom de toegangs-
borden - die bij de diverse in-
gangen van een gebied staan.

• Houd je ook aan deze regels. 
Blijf op de voor jou bestemde 
paden: een MTB-route her-
ken je aan het internationale 
MTB-teken (een driehoekje 
met daaronder twee rondjes).

 
3. Geef elkaar de ruimte
• Maak plaats voor een ander 

en minder vaart bij drukte.
• Nader je een ruiter of wan-
 delaar? Minder vaart en laat 

horen (stem of bel) dat je 
eraan komt.

• Pas je snelheid aan op de  
omgeving. Minder vaart op 
drukke plekken, bij oversteek-
plaatsen of als je andere 
recreanten nadert.

• Haal (langzamere) medebikers 
alleen in als het veilig kan. 
Dat betekent afremmen en 
aangeven dat je er langs wilt. 
Passeren doe je pas op een 
breder stuk of op het moment 
dat je fietsende collega  
ruimte maakt. ‹

BUITENCODE 
VOOR SPORTERS 

IN DE NATUUR
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Een woord van dank aan 
onze kledingsponsors
Shirtsponsors zijn van groot belang voor onze 
vereniging. Met hun financiële ondersteuning 
rijden we in prachtige kleding en kunnen we 
vele andere zaken realiseren. Daar zijn we 
heel blij mee. 

We zijn dankbaar dat onze shirtsponsors niet 
afgehaakt zijn in de afgelopen lastige corona-
periode. En ondanks het economisch zware 
weer zijn ze ook gebleven. Langs deze weg willen 
we deze trouwe shirtsponsors zeer danken voor 
hun ondersteuning en betrokkenheid in de
 afgelopen 4 jaar. 

Van oud naar nieuw
Er start nu een nieuwe periode met bestaande en 
nieuwe sponsors. Een kledingcommissie is hier 
hard mee aan de gang gegaan. Aktiefysio, Celo 
Bouw en de Toekomst hebben aangegeven te 
stoppen. Nogmaals onze dank voor jullie jaren-
lange support. 

We zijn erg blij dat Beuker Wielersport de hoofd-
sponsor blijft. Schildersbedrijf Krijn Barmentloo 
gaat ook door en heeft zijn sponsorschap zelfs 
uitgebreid. En last but nog least blijven twee 
oudgedienden: de Boer dier & ruiter en 
Beks en Beks.

We verwelkomen een nieuwe sponsor: Hypsos. 
Dit bedrijf uit Soesterberg ontwikkelt en bouwt 
oplossingen voor live communicatie. Wij bedan-
ken de kledingcommissie voor hun inzet.

Het bestuur

S P O N S O R I N G

Een nieuw tenue 
Een kledingcommissie bestaande uit Ab Wijkamp, 
Camiel Koevoets, Eric Daams, Gerard van Ophem, 
Gertjan Meijer, Jauko Hartveldt, Jos Egberink, Marti 
Valks en Robert van Twiller is enkele maanden 
bezig geweest met de kleding voor 2023-2026.

Vier jaar geleden is het al weer, dat er met het 
design van de kleding een nieuwe weg was inge-
slagen. Een grote verandering dat de hoofdkleur 
blauw werd gekozen met nuances van geel. 

Meer in balans, beter passend bij de kleuren van 
Hilversum. Ook was er voor gekozen om de spon-
soren enkel in wit op de kleding te plaatsen wat 
meer rust bracht. De subtiele lijnen in lichtblauw 
en opvallende gele banen op de borst gaven het 
tenue ook een dynamische uitstraling. Iets wat 
we ook terug zagen in het prof peloton, net als 
de zwarte broek. Een mooie stap voorwaarts en 
hierdoor herkenbaar tussen de meestal drukke 
designs van de andere fietsverenigingen. 

Het tenue had echter twee minpunten: door het 
verloop in het shirt van blauw naar zwart kwam er 
een soort schaduw onder de buik waardoor het 
eerder leek of er een dikke buik in het pak zit. 
Dat werd nog eens versterkt door de verticale 
strepen. De mooie subtiele strepen werden door 
het lycra rond de buik uit elkaar getrokken, waar-
door dit nogmaals geaccentueerd werd. En het 
andere punt... nergens was duidelijk zichtbaar 
van welke club dit mooie tenue was.
 
Al deze bovenstaande informatie kregen we mee, 
plús deze aanvullende punten…. om een nieuw 
tenue te mogen ontwerpen (yes!): 

• blijf in de stijl van het huidige tenue met de 
kleuren blauw en geel

• voorkom zeker dat de buik geaccentueerd 
wordt (dat doen we graag;)
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Gertjan Meijer, 
trainer jeugd en 
de vader van Luna.

Muiderberg
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• GWC de Adelaar moet duidelijker zichtbaar 
(trots!)

• huidige sponsoren moeten we zover krijgen dat 
ze zich voor de komende jaren wéér mee doen 
én we moeten nieuwe sponsoren vinden

 
We zijn aan de slag gegaan en veel ontwerpen 
gemaakt, bekeken, besproken, aangepast en toen 
voor het eerst gepresenteerd.. en wat bleek? 
Het was overduidelijk, het logo van de Adelaar 
voldeed niet meer, hier moesten we ook mee 
aan de slag!

In dit nieuwe, coole, mooie ontwerp moest dit 
logo gewoon goed leesbaar zijn op afstand, meer 
van deze tijd zijn en zeker minder statisch.
Ook dit onderdeel van de opdracht werd een 
leuke uitdaging en na een intensief, maar ook 
leuk proces waren we er uit. Het lettertype werd 
anders en kwam schuin te staan, waardoor het 
dynamisch werd en ook hebben we een nieuw 
beeldmerk (het figuurtje zeg maar) ontwikkeld 
waardoor de Adelaar écht met fietsen wordt 
gecombineerd. Kijk maar eens goed, de punten 
van de vleugels zijn duidelijk de uiteinden van de 
vleugels van de adelaar! En als je kijkt naar het 
middenstuk (het lijf van de adelaar eigenlijk) be-
staat dit uit twee kettingschakels. Samen vormen 
ze zo een dynamisch geheel.  
 
Dus pak je telefoon of laptop en kijk op 
www.bioracer.be/nl/mybioracer naar dit super 
nieuwe tenue met huidige en nieuwe sponsors 
en…….dat nieuwe coole logo. Wij zijn hier heel 
trots op en we hopelijk dat jullie dit natuurlijk 
ook zijn.
 
Op naar 2023 waarbij iedereen volledig in deze 
gloednieuwe Adelaar outfit kan gaan toeren, 
trainen en starten bij diverse wedstrijden!  
(en maak hier vooral foto’s van, daar worden  
wij blij van.) 
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Klaar voor de cross, Canyon lanceert de Inflite 2023
line-up

De Dugasten gelijmd, de Kärcher uit de mottenballen, 
cyclocross is here! Met wat hulp van Ceylin del Carmen 
Alvarado, Puck Pieterse en Mathieu van der Poel werd de 
Canyon Inflite naar wereldtitels en stapels andere over-
winningen gereden. Aan deze fiets hoef je eigenlijk niets 
meer te verbeteren, zullen ze gedacht hebben bij Canyon. 
Nieuw kleurtje erop en GAAN!!

Helemaal waar is dat niet, want er zijn wel wijzigingen 
aan de specs, alleen het frame is met rust gelaten. Meest 
opvallend is dat bijna alle modellen een vermogensme-
ter aan boord hebben. Ofwel van Quarq of van 4iiii.im 
voldoende. Het draagcomfort is ook tijdens lange dagen 
goed. De extra veiligheidsfeatures heb ik gelukkig niet 
hoeven testen. De nodige smakkers zijn met de helm 
gemaakt. Maar niets erg genoeg om het echt spannend
te maken. Voor 2023 zijn er vier modellen verdeeld over 
twee carbon frame platforms.

Inflite CF SLX: raced by pro’s
De Inflite CF SLX is het vlaggenschip van de Inflite line-up, 
ontworpen om wereldkampioen op te kunnen worden. De 
Inflite CF SLX 9 voert de serie aan en is afgemonteerd met 
SRAM Force eTap AXS met 10-36t cassette, inclusief Quarq 
powermeter voor effectievere trainingen en controle over 
je inspanningen. Bestel je de Team uitvoering, dan rijd je 
in dezelfde kleurtjes als de profs doen. 

Inflite CF SL: vlaggenschip design maar dan toegankelijk
Gebaseerd op hetzelfde design als de CF SLX neemt de CF 
SL lijn de innovatieve aspecten over in een wat budget-
vriendelijker pakket. Op het instapmodel Inflite CF SL 6 na 
zijn alle fietsen uitgerust met een powermeter. Dat is trou-
wens echt een fietsje dat heel veel waar biedt voor zijn 
geld. Voor net onder de twee mille krijg je dit fraaie frame, 
met een Shimano GRX 600 aandrijving, Shimano GRX 

hydraulische schijfremmen en robuuste, tubeless-ready 
aluminium DT Swiss Cross LN wielen.

DT Swiss CRC wielen
De Inflite CF SLX 9 en CF SL 8 worden naar je toegestuurd 
met de nieuwste generatie DT Swiss CRC carbon wielen 
erin, momenteel exclusief voor Canyon. De CRC 1400 en 
CRC 1600 wielen zijn geoptimaliseerd voor de cross met 
een binnenbreedte van 22 mm die speciaal is gekozen 
voor 33 mm crossbanden en een velgdiepte van 45 mm 
waardoor je makkelijk door zand en modder heen rijdt 
en ook de nodige aero-gains hebt voor op de snelle 
segmenten.

De reputatie van DT Swiss op het gebied van betrouw-
baarheid is bewezen, mede dankzij het 240 en 350 Ratchet 
System naafsysteem van het merk op respectievelijk de 
CRC 1400 en CRC 1600.

De 2023 Canyon Inflite 
range is al beschikbaar, 
sterker nog, sommige 
modellen zijn al weer 
uitverkocht. Exclusief via 
canyon.com, waar je ook 
kunt zien welke maten 
er op voorraad zijn en 
hoe lang het leveren 
van jouw gewenste 
maat gaat duren. 

Prijzen starten vanaf 
€1.999 voor de Inflite CF 
SL 6. De duurste Inflite 
CF SLX 9 kost €4.699. ‹

Bron: Fiets.nl - Edwin Haan

Z I N  O F  O N Z I N
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Fiets Bergenspecial (284 pagina’s, met de 500 mooiste 
cols in Frankrijk, Italië, Spanje/Portugal, Oostenrijk en 
Zwitserland!) komt bezorgen. Daarvoor even van de fiets 
moest, en dan weer verder wilt gaan waar je gebleven 
was. De trainer start dan niet op het hoge weerstand-
wattage waarop je stopte, maar bouwt deze gedurende 
10 seconde weer langzaam op tot de waarde waarop je 
stopte, slim!

Beide trainers hebben nu ook een ingebouwde kilometer-
teller, die bijhoudt hoeveel kilometer je in totaal met het 
apparaat hebt gereden. Handig om in de gaten te houden 
hoelang je ketting en cassette er bijvoorbeeld al op zit-
ten. Of om aan een Marktplaats koper te laten zien dat de 
Kickr die jij te koop aanbiedt écht zo goed als nieuw is.

Stiller en sterker
Tot slot heeft de Kickr Bike een verhoogde maximale 
weerstand. Die is nu 2500 watt, in plaats van de 2200 watt 
die het vorige model had. Volgens Wahoo het resultaat 
van wat sleutelen onder de motorkap, wat de smarttrai-
ner ook nog eens iets stiller gemaakt moet hebben. 

De Kickr doet het met een 7,6 kilo zwaar vliegwiel, waarmee 
een helling van 20% kan worden gesimuleerd, of 2200 watt 
weerstand. Beide modellen zijn tot op 1% nauwkeurig.

De nieuwe KICKR v.6 en de KICKR BIKE v.2 hebben een prijs-
kaartje van respectievelijk €1.299,99 en €3.999,99. De Kickr 
is nu al te koop en is net als de vorige versie beschikbaar 
met een voorgemonteerde cassette, 11-speed, 11-28t, voor 
Shimano, SRAM 
of Campagnolo. 
De Kickr Bike 
komt binnenkort 
beschikbaar, in 
oktober 2022. ‹

Wahoo’s KICKR Smart Trainers zijn verbeterd
De KICKR-producten van Wahoo zijn voor winter ’22/’23 
onder handen genomen en hebben wat mooie nieuwe 
functies. Nadat we eerder al schreven over de eerste 
indoortrainer van Zwift, de Zwift Hub en de eveneens 
splinternieuwe Truebike, is het nu tijd om even naar de 
aanpassingen aan de Wahoo Kickr v.6 en de Kickr Bike v.2 
te kijken.

Nu met WiFi
Wahoo lanceert, nu de zomer op zijn eind is, verbeterde 
versies van zowel de Kickr Bike als de Kickr, alweer de 6e 
generatie van deze smarttrainer. Het is al 10 jaar geleden 
dat de eerste Wahoo Kickr verscheen.
Beide apparaten lijken nog steeds erg op de vorige versies, 
maar hebben toch een aantal handige nieuwe functies en 
verbeteringen. Zo is er nu WiFi aan boord, waarmee het 
makkelijker wordt om verbinding te maken met telefoons, 
tablets en computers, zonder dat je afhankelijk bent van 
Bluetooth of ANT+. De WiFi verbinding moet ook zorgen 
dat er minder drop-outs voorkomen, die zomaar een hele 
workout of eRace kunnen verpesten.
Wahoo geeft ook aan dat de statistieken nu een stuk snel-
ler en dus accurater getoond kunnen worden, doordat de 
gegevensoverdracht met de WiFi-verbinding veel sneller 
is dan bij Bluetooth of ANT+. Dit maakt het ook nog eens 
makkelijker om firmware updates naar de smarttrainers te 
sturen. Naast de Wifi verbinding, heeft de Kickr Bike ook 
een Direct Connect poort gekregen, waarmee je hem met 
een ethernet-kabel kunt aansluiten op een computer. Wil 
je hetzelfde doen met de Kickr, dan kun je de losse Direct 
Connect dongle gebruiken die Wahoo al te koop had als 
los accessoire.

ERG Easy Ramp
Een andere nieuwe feature is de ERG Easy Ramp, die is 
toegevoegd aan beide apparaten. Dat maakt het makkelij-
ker om, als je even moest stoppen, weer terug te komen in 
het interval waarin je zat. Als je bijvoorbeeld even de deur 
open moet doen voor de bezorger die je bestelde dikke 

Bron: Fiets - Rob MeeuwessenBron: Fiets.nl - Edwin Haan Bron: Fiets 
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Citaat van Loesje: Ik heb aan 
het eind van mijn geld nog 
een stukje maand over…..
Herkenbaar? Met de stijgende 
energiekosten, hogere hypo-
theekrente, zorgpremie etc, 
wordt dit voor steeds meer 
mensen de nieuwe werkelijk-
heid. Bezuinigen op eten is dan 
een veel voorkomende maat-
regel, immers een familiezak 
chips van een eigen merk is 
stukken goedkoper van een 
zelf bereide maaltijd en het 
vult ook.

Deze keuzes worden helaas in 
de werkelijkheid steeds vaker 
gemaakt. Om de stijgende prij-
zen het hoofd te kunnen bieden 
maar ook je eigen gezondheid 
op een beter peil te houden, 
heb ik dit keer gekozen voor het 
onderwerp gezond eten met een 
laag budget, of misschien beter 
gezegd: zo gezond mogelijk blij-
ven eten met een laag budget. 
In dit uitgebreide artikel allerlei 
verschillende tips waarmee je 
kunt besparen op je wekelijkse 
boodschappen en voor koken in 
het algemeen. Je kunt namelijk 
best veel geld besparen terwijl 
je wel gewoon elke dag van een 
lekkere en voedzame maaltijd
geniet.

HOE DOE JE DAT DAN?

Gebruik alle etenswaren 
die je inkoopt
Voedselverspilling is een groot 
probleem voor het milieu, maar 
ook voor de portemonnee voor 
iedereen die zich er ‘schuldig’ 
aan maakt. Het gebeurt vaak 
niet met opzet, maar wanneer 

je een beperkt budget hebt, is 
het extra pijnlijk om eten weg 
te moeten gooien. Hoe zorg je 
ervoor dat je zoveel mogelijk 
van het eten dat je koopt ook 
daadwerkelijk kunt/gaat 
gebruiken?

Vries brood in
Koop eenmaal per week het 
aantal broden, dat je nodig 
hebt en vries die meteen in. 
Pak vervolgens bij elke maaltijd 
alleen dat wat je nodig hebt. 
Zorg er ook voor dat je dit brood 
voor brood doet, zodat er niet 
na verloop van tijd allemaal 
verpakkingen met enkele oude 
boterhammen overblijven in 
je vriezer. Maar mocht dat wel 
gebeuren dan kun je die boter-
hammen vaak ook nog prima 
opeten bijv. door ze te rooste-
ren, croutons van te maken voor 
in de sla, om paneermeel van te 
maken of om wentelteefjes van 
te bakken.

Maak alle ingrediënten op 
en vries maaltijden in
Wanneer je een soep maakt, 
kun je natuurlijk precies de 
hoeveelheid ingrediënten kopen 
die je nodig hebt, maar als de 
broccoli/pompoen/courgette/
wortel voor je pureersoep toch 
in de aanbieding is, kun je 
net zo goed een grote pan vol 
maken en een deel invriezen. 
Dat kost vaak niet meer tijd dan 
anders en scheelt je de volgen-
de keer tijd en geld. Het maken 
van grote hoeveelheden en een 
deel invriezen werkt niet bij 
alle soorten maaltijden, maar is 
perfect bij stamppotten, soepen, 
pastasauzen, pastaschotels en 
ovenschotels.

Kook met kliekjes
Wanneer je niet iemand bent 
die elke portie afweegt, zal er 
wat sneller eten overblijven. 
Een voorraad plastic bakjes met 
deksel is handig, zodat je deze 
kliekjes een paar dagen in de 
koelkast kunt bewaren. En dan 
bijvoorbeeld de volgende dag 
als bijgerecht bij de maaltijd van 
die dag. Of stel eens per week 
een kliekjesdag in.

Kijk kritisch naar de 
houdbaarheidsdatum
Gooi jij meteen iets weg als de 
houdbaarheidsdatum verstre-
ken is? Lang niet altijd nodig. 
Vooral bij ‘droge’ levensmidde-
len of voeding die in pot of blik 
zit, is de houdbaarheidsdatum 
niet iets om je al te druk over 
te maken. Gebruik je zintuigen 
om te beoordelen hoe het eten 
eruit ziet en of het nog lekker 
ruikt. Als er een muffe geur aan 
zit, kan er ergens een schimmel-
plek zitten, of is het simpelweg 
te oud om nog lekker te smaken.

Wanneer zuivel zoals melk, vla 
of yoghurt niet goed meer is, zie 
(of ruik!) je dat vrijwel meteen. 
Kaas gaat schimmelen en dat 
gebeurt sneller dan je denkt 
maar je kunt de schimmelplek-
ken er gewoon ruim uitsnijden
als het om een stuk kaas gaat. 
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Bea Pinkert, dietist 
Additief voeding 
dieet & leefstijl ,
maar vooral ook 
actief fietser bij 
onze club.

-
Let wel extra goed op bij vlees-
producten en brood want daar 
kun je beter geen risico’s mee 
nemen.

Maak zoveel mogelijk zelf
Kant-en-klare producten, zoals 
sauzen en soepen, zijn heel 
handig om te gebruiken, want 
vaak hoef je ze alleen maar in 
een pannetje op te warmen om 
ze direct op tafel te kunnen 
zetten. Maar ze zijn vaak ook 
heel duur en lang niet altijd 
even gezond vanwege de grote 
hoeveelheden zout, vet en 
suiker. En dat terwijl je ze vaak 
even makkelijk zelf maakt en het 
ook nog veel lekkerder smaakt 
Op www.puurgezond.nl staan 
veel basisrecepten voor een 
eenvoudige bereiding. 

Maak gebruik van groente 
en fruit van het seizoen 
In de herfst zijn dit de volgende 
groenten: Aardpeer, andijvie, 
bosui, bloemkool, boerenkool, 
broccoli, chinese kool, ijs-
bergsla, knolselderij, koolraap, 
kropsla, paksoi, pastinaak, 
peultjes, pompoen, postelein, 
prei, raapjes, raapstelen, rabar-
ber, radicchio, radijs, rammenas, 
rettich, rode biet, rode kool, 
romatomaat, rucola, savooie- 
groene kool, schorseneren, 
snijboon, spitskool, spruitjes, 
tomaat, trostomaat, ui, veldsla, 
venkelknol, vleestomaat, winter-
peen, witlof, witte kool, wortelen
Groenten die in het seizoen 
op eigen bodem groeien geven 
veel minder milieubelasting 
en zijn vaak ook voordeliger
in aanschaf.

Verzamel voordelige 
en lekkere recepten
Recepten uitknippen en in een 
schrift plakken is misschien iets 

wat je deed in je studententijd 
of misschien nog wel. Wanneer 
je graag gezond, gevarieerd, 
lekker en vooral voordelig wilt 
koken kan zo’n zelf samenge-
steld receptenboek enorm goed 
van pas komen. Dit kan natuur-
lijk ook digitaal.

Zoek naar koopjes en 
aanbiedingen
Haal de ja-nee sticker van de 
brievenbus zodat dat je elke 
week de folders van de super-
markten in je buurt uit kunt 
pluizen.

Ga naar de markt voor 
groente en fruit (en brood)
“Op de markt is je gulden een 
daalder waard”. Met de in-
voering van de euro is deze 
uitspraak in de vergetelheid 
geraakt, maar het principe 
erachter gaat nog altijd op. Ook 
tegenwoordig koop je namelijk 
verse groente en fruit nog altijd 
het beste en het goedkoopste 
op de markt. Helemaal aan het 
eind van de dag.

Eet minder vlees
Vlees is nog altijd een van de 
duurdere bestanddelen van een 
gemiddelde maaltijd. Je kunt er 
dus ook bewust voor kiezen om 
minder vaak vlees te eten. Denk 
aan een maaltijd van peulvruch-
ten of neem vaker een eitje in 
plaats van vlees/kip. En als je 
de juiste maaltijden kiest, hoef 
je het vlees niet eens te missen. 
Bak bijvoorbeeld eens een eitje 
bij een stamppot.

Maak gebruik van je voorraad
De goedkoopste manier om een 
maaltijd op tafel te zetten is 
door grotendeels ingrediënten 
te gebruiken die je al in huis 
hebt. Een voorraad diepvries-

groenten, pak of pot peulvruch-
ten, droogwaren als rijst&pasta 
vormen een prima basis voor 
een gezonde maaltijd. En leg 
hier een voorraadje van aan, 
waar je altijd op terug kunt val-
len. O ja, doe deze etenswaren 
in doorzichtige bussen. Zie je 
meteen hoeveel er nog over is. 

Hou het simpel
Hoe minder ingrediënten een 
recept bevat hoe goedkoper 
de maaltijd meestal is om te 
bereiden. Denk bijvoorbeeld aan 
een lekkere soep, een stamppot 
of simpelweg een oer-Holland-
se maaltijd van aardappelen, 
groente en een stukje vlees(ver-
vanger). Maar ook een pasta met 
een zelf gemaakt pastasausje 
is heel eenvoudig en voordelig 
om te maken. De kunst is dan 
wel om gevarieerd te blijven 
eten zodat je wel de juiste 
voedingsstoffen en vitaminen 
binnenkrijgt, maar ook zodat je 
niet snel raakt uitgekeken op je 
wekelijkse menu. Verandering 
van spijs doet nu eenmaal eten.

Conclusie
Lekker en gevarieerd eten 
hoeft helemaal niet duur te zijn 
wanneer je slim inkoopt en al 
het eten gebruikt dat je in huis 
haalt. ‹

DIverse bronnen gebruikt
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Zijn eerste wedstrijd won Jan Ullrich in 1983, op een ge-
leende fiets. Zijn talent werd al snel gezien en zo kwam de 
kleine Jan onder de hoede van het DDR-regime. In 1996 
reed Ullrich zijn eerste Tour de France als knecht van Bjarne 
Riis. De Deen won en Ullrich werd tweede. Een jaar later liet 
Riis zijn helper gaan: Ullrich won de Tour met een ongeken-
de marge van tien minuten. Daarna zou hij nog viermaal 
tweede worden. Drie keer werd Ullrich afgetroefd door 
Lance Armstrong. In dat tijdperk was er maar één die het 
kon opnemen tegen Armstrong, en dat was ‘der Jan’. 
Maar wie Lance kon bijhouden, was ook verdacht: al snel 
gingen er geruchten over nauwe banden met doping-
specialist Eufemiano Fuentes. En zo kwam er een einde aan 
de loopbaan van het Duitse wonderkind, waarna Ullrich 
begon aan een eindeloze afdaling. Hij verdronk zijn verdriet 
en stapelde fout op fout. Daniel Friebe beschreef het 
aangrijpende levensverhaal van een verslagen renner, 
de biografie van een gevallen held.

Daniel Friebe
Daniel Friebe is een van de beste en meest ervaren Britse 
wielerjournalisten. Hij was lange tijd betrokken bij het toon-

aangevende tijdschrift 
Procycling en hij schreef 
onder meer voor The Daily 
Telegraph en Sunday Tele-
graph. Eerder publiceerde 
hij de biografie van Eddy 
Merckx.

Review 
Fascinerend boek over 
de persoon Jan Ullrich 
met voor mij onbeken-
de anekdotes over het 
dopinggebruik in de jaren 
negentig. De continue 
nadruk op het ‘waarom’ 
hij het deed komt soms iets vermoeiend over, maar verder 
leest het prima door, ondanks de indrukwekkende omvang 
van het boek

JAN ULLRICH
Hoofdauteur: Daniel Friebe
Uitgever: Thomas Rap
ISBN: 9789400407787
€ 27,50  ‹

Jan Ullrich
De man, de mythe, de waarheid

Sprintend door niemandsland
Uithoudingsvermogen, tragedie en de wedergeboorte
van de Tour de France in 1919

L E T T E R S  T U S S E N  D E  W I E L E N
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Op 29 juni 1919, een dag na de ondertekening van het 
Verdrag van Versailles, verschijnen zeventig wielrenners bij 
de start van de dertiende Tour de France. Ze doorkruisen 
een vernietigd naoorlogs landschap, getekend door de re-
cente oorlog. De meesten komen rechtstreeks van het front, 
waar ze landgenoten hebben zien lijden en sterven. 
Hun uithoudingsvermogen wordt nu nogmaals op de proef 
gesteld: in een slopende wedstrijd van dertig dagen worden 
ze voortdurend geconfronteerd met de herinneringen aan 
de Eerste Wereldoorlog. Sprintend door niemandsland ver-
telt een verbluffend, waargebeurd verhaal over een editie 
van de Tour die de boeken in zou gaan als de zwaarste race 
ooit. Maar het is ook het verhaal van de wederopstanding 
van een verscheurd en gedesillusioneerd land. 
Dobkin schetst een indringend portret van de bijzondere 
groep renners die het naoorlogse Frankrijk weer samen-
bracht en na jaren van tragedie weer een gevoel van natio-
nale eenheid gaf. De fysieke maar ook mentale strijd die zij 
leverden en de hernieuwde saamhorigheid onder de Franse 
bevolking maakten van deze Ronde van Frankrijk niet alleen 
een historisch moment in de wielergeschiedenis, maar ook 

in de geschiedenis van Europa 
in de twintigste eeuw.

Adin Dobkin
Adin Dobkin is schrijver en 
journalist voor onder andere 
The New York Times Magazine, 
The Atlantic, The Paris Review 
en The Los Angeles Review 
of Books. Sprintend door nie-
mandsland is zijn eerste boek.

DE ZONDAG
‘Verbluffend. 
Met dit meeslepende verhaal en gedetailleerde onderzoek 
doet Adin Dobkin veel meer dan alleen de geschiedenis van 
een wielerwedstrijd optekenen; hij roept een wereld op die 
aan het bijkomen is van de Eerste Wereldoorlog.’ Phil Klay, 
National Book Award-winnaar en auteur van o.a. Oorlogs-
verhalen

Sprintend door niemandsland
Auteur: Adin Dobkin
Uitgeverij; Spectrum
ISBN-: 9789000380565
€ 24,99  ‹

BOEK
2

BOEK
1
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Wielerhart
‘Prachtig, een instant literaire wielerklassieker.’ - Bert Wagendorp 

Daniel Dencik beschrijft in de Tour de France, het wereldkampioen-
schap wielrennen in Richmond en de laatste klassieker van het jaar, 
Lombardije, de onweerstaanbare aantrekkingskracht van fietsen. 
Wielerhart is een bijzonder goed geschreven en tot nadenken stem-
mend boek met een scherp oog voor poëtische metaforen en literaire 
verwijzingen naar Dante, Rousseau, Edgar Allan Poe en anderen – 
zonder dat het teveel wordt. Voor de liefhebbers van Ik en mijn fiets 
van Paul Fournel en De renner van Tim Krabbé.

Daniel Dencik
Daniel Dencik is een Deense schrijver en filmregisseur. Hij heeft 
negen boeken in het Deens gepubliceerd, variërend van poëzie tot 
korte verhalen en essays, evenals drie romans. Hij heeft filosofie 
gestudeerd aan de Universiteit van Stockholm, waar hij zijn scriptie 
schreef over het existentialisme van Kierkegaard

Wielerhart
Auteur: Daniel Dencik
Uitgever: Nbc - Oevers
ISBN: 9789492068675
€ 20,-  ‹

BOEK
3

http://www.celobaarn.nl
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WIE DOET WAT BIJ 
GWC DE ADELAAR?
Ontdek het op de ‘Wie 
Doet Wat’ pagina op de 
website. Of check onze 
Facebookpagina voor 
actuele clubinfo.

Volgende uitgave: voorjaar 2023
Deadline kopij: 3 februari 2023

Heb je kopij of een goed idee 
voor een artikel of leuke rubriek? 
Stuur dan een mailtje naar 
redactie@gwcdeadelaar.nl

Op- of aanmerkingen over de 
inhoud mogen ook naar dit 
e-mailadres worden gestuurd.

ADVERTEREN IN ADELAAR WIELERMAGAZINE
Tarieven 2022: 
1/8 pag. binnenwerk € 70,- voor 3 plaatsingen
1/4 pag. binnenwerk € 125,- voor 3 plaatsingen
1/2 pag. binnenwerk € 235,- voor 3 plaatsingen
1/1 pag. binnenwerk € 450,- voor 3 plaatsingen

Meer weten? Neem dan contact op met Eric Daams (06 54 37 57 87) en informeer naar de mogelijkheden. 

COLOFON 
Het ADELAAR WielerMagazine is een uitgave van Gooise WielerClub de Adelaar en 
verschijnt drie keer per jaar. Deze uitgave wordt geheel op vrijwillige basis geschreven, 
samengesteld en geproduceerd door leden en relaties van GWC de Adelaar.

Uitgegeven door: Gooise Wielerclub de Adelaar 
Aan deze uitgave werkten o.a. mee: NicoBakker, Benno Bos, Eric Daams, Jos Egberink,  
Dominique Klemann, Daniëlle Niesing, Bea Pinkert, Conny Rijbroek, Patrick Schaap, Ralph 
Valkonet, Rolf Wieringa, Bas Winkel, Klaas Ykema 
Eindredactie: Jos Egberink en Eric Daams Vormgeving: Eric Daams-In-Gooi.nl 
Druk: Drukkerij de Toekomst, Hilversum.

DE CONTRIBUTIE VOOR 2022
 
De contributie voor het jaar 2022 ziet er als volgt uit. 

Voor aspirant jeugdleden is het mogelijk een 
proeflidmaatschap te nemen voor 1 maand. 
Hiervoor betaalt U € 15,-.

• Let op: wedstrijdleden betalen zelf nog hun 
 start- en wedstrijdlicentie aan de KNWU.
• Wedstrijdleden die een KNWU-licentie aanvragen 

krijgen akkoord van de vereniging als de 
 contributie betaald is.

Klaas Ykema (penningmeester)

Contributie-overzicht 2022

Soort
lidmaatschap

Contributie 
2022

Deel voor
GWC de Adelaar

Deel voor 
NTFU/KNWU

Toerlid € 87,00 € 50,00 € 37,00 (NTFU)

Toerlid met KNWU
basislicentie

€ 103,00      € 59,00 € 37,00 (NTFU) 
€ 7,00 (KNWU)

Wedstrijdlid,
vanaf 17 jaar

€ 66,00 € 59,00 € 7,00 (KNWU)

Jeugdlid (ook MTB),
t/m 16 jaar

€ 62,00 € 55,00 € € 7,00 (KNWU)

Lid zonder licentie 
NTFU/KNWU

€ 50,00 € 50,00 € 0,00

Wintercross lid   € 35,00 € 35,00 € 0,00

Ondersteunend lid
(niet fietsend)

€ 35,00 € 35,00 € 0,00

Clubhuis GWC de Adelaar Sportpark Berestein 
Kininelaantje 3 Hilversum, Tel.: 035-656 14 21

Secretariaat: Benno Bos 
Van Kinsbergenlaan 41, 1215 RP Hilversum 
secretariaat@gwcdeadelaar.nl

C L U B I N F O
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GAS - WATER - RIOLERING
CENTRALE VERWARMING - SANITAIR

DAKBEDEKKING - ZINKWERK

www.jansenloodgieter.nl
info@jansenloodgieter.nl
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www.natusport.nl
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Het nawerk...

Dat het heeft geregend tijdens de Wielerronde van Kortenhoef 
weten we nu wel. Dat die natte spullen weer droog opgeruimt 
moeten worden is ook bekend. Jos Egberink heeft met Jaap Pos 
de spandoeken eens even lekker in de zon te drogen gehangen. 
Een mooi plaatje!

DE GROTE CLUBACTIE
Zoals elk jaar is eind september de Grote 
Clubactie gestart. Ook dit jaar doet GWC 
de Adelaar mee en gaan de jeugdleden 
op pad om loten te verkopen voor de club. 
Van de opbrengst gaat 80 procent direct 
naar de club. De lotenkopers maken kans 
op mooie prijzen.

De opbrengst van de Grote Clubactie wordt dit jaar gebruikt 
om ons terrein een facelift te geven speciaal voor de moun-
tainbikers. De afgelopen tijd is al het één en ander aangepast 
om het wat uitdagender te maken. Bij een andere vereniging 
zijn al ideeën opgedaan om dit verder uit te bouwen. 
Kortom, een mooi doel voor dit jaar!
Een lot kopen kan bij een jeugdlid, of via de website 
www.groteclubactie.nl. Maar makkelijker is het om de 
bovenstaande QR-code te scannen met je telefoon:

Namens alle jeugdleden, hartelijk dank. Nu maar hopen op 
een mooie prijs!

http://www.jansenloodgieter.nl
http://www.natusport.nl
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De grootste en voorDeligste in DiervoeDing

birkstraat 125a
3768 he  soest
telefoon 033 461 87 14

info@eemlanDDiervoeDers.nl
www.eemlanDDiervoeDers.nl

ma t/m vr 8:00 - 18:00
zaterDag 8:00 - 12:00

Naardervaart 1a
1399 ph  muiderberg
tel 035 63 21 021

het beste
voor uw dier

www.deboerdiereNruiter.Nl I diereNkliNiek iN oNze wiNkel!

Beks & Beks Advocaten
Marathon 3c, Hilversum (Arenapark) 
+31 (0)35 621 99 41  |  www.beks.nl

Advocaten met grinta!
Bel ons voor:
• Arbeidsrecht
• Huurrecht / Vastgoed
• Ondernemingsrecht

E info@schilderwerkenkrijnbarmentloo.nl
q 06 1222 8051

Voor al uw binnen- 

en buitenschilderwerk,

een glansrijk re
sultaat!

http://www.deboerdierenruiter.nl
http://www.beks.nl
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Tuincentrum

BOSSONBOSSON
Loodijk 7a, 1243 JA  ‘s-Graveland, tel.: 035 - 656 25 13 
www.tuincentrumbosson.nl

Echt alles 
        voor uw tuin!

Van Spengen Wielerronde van Kortenhoef 2018
Gecertificeerde registertaxateurs kunst en antiek: Patrick R. van Huisstede en Martijn Janssens

Koninginneweg 25, 1217 KR Hilversum, Tel.: 035 640 09 89, info@vanspengen.com, www.vanspengen.com

VEILINGHUIS 
VAN SPENGEN
organiseert 6 maal per jaar uitgebreide veilingen van kunst, antiek 

en schilderijen met meer dan 2.500 objecten per veiling

Taxeren van inboedels  voor verzekering, onderlinge verdeling 
en successie. Lid van de Federatie TMV, de beroepsorganisatie 
voor gecertificeerde RegisterTaxateurs, RegisterMakelaars en 

RegisterVeilinghouders in roerende zaken 

Gecertificeerde registertaxateurs kunst en antiek: Patrick R. van Huisstede en Martijn Janssens
Koninginneweg 25, 1217 KR Hilversum, Tel.: 035 640 09 89, info@vanspengen.com, www.vanspengen.com

VEILINGHUIS 
VAN SPENGEN
organiseert 6 maal per jaar uitgebreide veilingen van kunst, antiek 

en schilderijen met meer dan 2.500 objecten per veiling

Taxeren van inboedels  voor verzekering, onderlinge verdeling 
en successie. Lid van de Federatie TMV, de beroepsorganisatie 
voor gecertificeerde RegisterTaxateurs, RegisterMakelaars en 

RegisterVeilinghouders in roerende zaken 

Bron: column Marijn de Vries
Verscheen origineel in cycling.be magazine.

Oude Amersfoortseweg 152, 1212 AJ HILVERSUM
035 – 623 0 540  |  www.aktiefysio.nl

Cannenburgerweg 73 B  Ankeveen, Telefoon 035 - 656 22 53

Nootweg 51  | 1231 CR Loosdrecht | Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl

WIJ ZIJN ER ÓÓK VOOR
SPORTIEVE FIETSEN &

ACCESSOIRES!

asbestverwijdering, sloopwerkzaamheden, 
bodemsanering, grond-, riool- en straatwerkAANNEMINGSBEDRIJF

(036) 531 88 11

http://www.vanspengen.com
https://www.tvanrijn.nl
http://www.tuincentrumbosson.nl
http://www.aktiefysio.nl
http://www.btz.nl
http://www.cannenburg.nl
http://www.bikeshop-loosdrecht.nl


SHIRTSPONSOR VAN GWC DE ADELAAR

Laat echt zien 
wie je bent

De Toekomst is een full service communicatiebedrijf 
voor visuele en interactieve media. Wij maken 
onderscheidende communicatiemiddelen, waarmee 
je kan laten zien wie je echt bent.

Bekijk hoe en voor wie we dat doen op 
www.detoekomst.nl

DE SPECIALIST IN WIELERSPORT

Vakkundige reparaties!
Wij repareren elke fiets

professioneel!

Snelle service!
Bij Beuker bieden wij 

een snelle service voor 
uw tweewieler!

Ruime ervaring!
Wij hebben jaren ervaring in 

tweewielers, uw fiets is bij ons 
aan het juiste adres!

De beste fietsen!
Alleen bij Beuker 

de beste kwaliteit!

 Holleblok 14, Huizen  •  Telefoon: 035-5259620  •  www.beukerwielersport.nl

http://www.detoekomst.nl
http://www.beukerwielersport.nl

