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Beste fietsvrienden,
In deze turbulente tijden bieden wij u met plezier een stukje rust.
Graag delen wij met u positief nieuws.
De fiets is hét middel om in een paar minuten even weg te zijn van alles en heerlijk
dagdromend in de natuur te zijn, even weg van alles.
Onze gezamenlijke Facebook groep “fietsen is leuk” heeft laten zien dat positief
fietsnieuws een succes is, daarom willen we een tandje bijzetten en bieden wij u vier
maal per jaar een magazine aan met leuk nieuws over het fietsen in de breedste zin
van het woord.
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Rode bietensap
D
De

natu u r l ij k e

Voordelen voor fietsers van rode bietensap?

In de laatste decennia wordt rode bietensap
steeds vaker aangeraden als middel om de
prestatie te verbeteren voor duursporters.
Wat is het werkingsmechanisme en hoe
werkzaam is het eigenlijk?
Zijn er andere voedingsmiddelen die voor een
vergelijkbare prestatie verbetering zorgen?

In diverse onderzoeken wordt de positieve werking van rode bietensap bevestigd, maar er is nog
wel een slag om de arm nodig. Niet iedere fietser
heeft baat bij het gebruik van bietensap.
Er zijn fietsers die niet gevoelig zijn voor het
extra toedienen van nitraat.

Nitraat geeft mogelijk baat
De werking van rode bietensap kan worden
verklaard door nitraat als werkzame stof. Nitraat
wordt door bacteriën in de mond omgezet in
nitriet. In het lichaam wordt de nitriet vervolgens
weer omgezet in stikstofmonoxide (NO).
Deze stof zorgt er op haar beurt voor de dat
bloedvaten worden verwijd. Daardoor kan er
meer bloed naar de spieren worden vervoerd
waardoor ze beter worden voorzien van zuurstof
en voedsel. De verhoogde NO-concentratie in
het bloed zou er ook voor zorgen dat de mitochondriën (de energiecentrales in de (spier)cellen)
efficiënter gaan werken.
De betere bloedtoevoer naar de spier zorgt er
ook voor dat de calciumhuishouding in de
spier verbetert, waardoor de contractiekracht kan
toenemen.
Rode biet is niet de enige nitraatrijke groente.
Groene bladgroenten zijn ook goede leveranciers van nitraat. Dus wie nitraatrijk wil eten kan
dus ook kiezen uit andijvie, Chinese kool, rucola,
spinazie, spitskool en koolrabi.

n at u u r l i j k e

e p o

EPO?

Rode bieten, goed voor de fietser?

Hoe gezond is het om rode bietensap of vergelijkbare voedingsmiddelen meerdere dagen achter
elkaar of meerdere dagen per week te gebruiken
voor prestatieverbetering?

e

Gebruik van bietensap kan het cardiorespiratoire
(hart en longen) uithoudingsvermogen verbeteren. Daardoor kun je vermoeidheidsklachten
een klein beetje uitstellen.
De voordelen van het gebruik van bietensap zijn
ook aangetoond bij sporters met een body mass
index boven de 30 kg/m2. Maar ook hier geldt
dat het niet bij iedereen werkt.

Juist omdat de doses van de verschillende
bietenpreparaten zo hoog zijn wordt door het
Nederlandse Voedingscentrum aan sporters
aangeraden om nitraatrijke supplementen zoals
bietensapconcentraat niet dagelijks te gebruiken.
Het is niet duidelijk of langdurig achtereen een
hoge inname van nitraat wel tot de vorming van
schadelijke nitrosamines leidt.

Het drinken van rode bietensapconcentraat kan
tot een verlaging van de bloeddruk leiden. Ook
kan rode bietensap tot maag-en darmklachten
leiden.
Claims prestatieverbetering rode bietensap niet
goedgekeurd

Nadelige effecten van nitraat

Wie echter wil proberen of bietensapconcentraat
werkt voor hem/haar doet er goed op de volgende punten te letten:

Sinds 2014 geldt in Europa de claimswetgeving
voor voedingssupplementen en voedingsmiddelen. Hierin is vastgelegd welke claims er
gevoerd mogen worden op voedingsmiddelen.

Het is sinds de beginjaren tachtig van de vorige
eeuw bekend dat nitraat kan worden omgezet in
nitriet.
Dit nitriet komt in de maag en darmen terecht.
Nitriet zou zich kunnen binden aan eiwitten
waardoor er kankerverwekkende nitrosamines
kunnen ontstaan.
Uit later onderzoek is echter gebleken dat
het niet waarschijnlijk is dat de nitraatinname
in een normale situatie zo hoog zou zijn dat
er kankerverwekkende nitrosamines worden
gevormd. Dat is dan ook de reden geweest dat
het Nederlandse Voedingscentrum het advies om
nitraatrijke groenten niet te combineren met vis
heeft laten vallen.

1. Gebruik het bietensapconcentraat ongeveer
2-3 uur voorafgaand aan de inspanning. Pas dan
wordt de piek van de werkzaamheid bereikt.
Deze houdt ongeveer 6-9 uur aan.

De beoordeling of een claim goedgekeurd mag
worden wordt uitgevoerd door de wetenschappelijke commissie van de European Food en
Safety Agency (EFSA). Dit is de Europese voedsel
en warenautoriteit. Deze organisatie houdt zich
bezig met de voedselveiligheid voor alle Europese
landen.

2. Kauw geen kauwgum en gebruik ook geen
mondwater voor en na het gebruik van het
bietenconcentraat, omdat dit de bacteriën doodt
die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van
nitraat in nitriet.
3. Probeer het gebruik eerst uit bij een training
en niet tijdens een wedstrijd. Als je namelijk
gevoelig bent voor de nadelige effecten van
bietensap werkt het gelijk remmend op je sportprestatie. Bovendien kun je dan ook testen of
je echt wel voordelen hebt van het gebruik van
bietensap.

De reden dat de EFSA de claim voor prestatieverbetering door rode bietensap niet in behandeling heeft genomen, komt doordat de inname
van de bietensappreparaten veel meer nitraat
levert dan de aanvaardbare dagelijkse inname.

De aanvaardbare dagelijkse inname van nitraat is
vastgesteld op 3,7 mg/kg lichaamsgewicht. Voor
een volwassene van 70 kg komt dat neer op 259
mg nitraat per dag.

B
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Advies voor de sporter

Het nitraatgehalte van de bietensappreparaten
varieert echter van 260-400 mg. Dat is dus
hoger dan de aanvaardbare dagelijkse inname.

4

5

Po

o r t u g a a l

28

r o n n e n

o k t o b e r

2021 D

r s

A .H. Pa

l s m a

S

p o r t d i ë t i s t

,

Poezie
O

p

d e

Als

f i e t s

ziel

en

benen

elk a ar

Miel Vanstreels

vinden

Wielerpoëzie: gedichten die het fietsen en/of het wielrennen als onderwerp hebben. Bij veel dichters komt dat
sporadisch voor, sommigen schrijven er regelmatig over maar er zijn ook dichters die er hun hoofdthema
van hebben gemaakt. In deze rubriek zal ik telkens een dichter en één van zijn wielergedichten voorstellen.

Waarmee kan ik beter beginnen dan met een vers dat als titel ‘Wielergedicht’ meekreeg? Het is geschreven door
de Vlaming Patrick Cornillie (1961) en dat is geen onbekende in wielerland. Hij publiceerde wielerpoëzie, wieler- en
sportboeken, fietsgidsen en hij is de samensteller van de bloemlezing ‘De honderd mooiste wielergedichten’.
In ‘Wielergedicht’ is hij coureur én dichter, het schrijven van een gedicht wordt het rijden van een koers:

Wielergedicht

Er wordt danig de pees
opgelegd in zo’n wielergedicht!
In zo’n peloton van volzinnen,
in kromgetrokken waaiers met
een gewicht aan woorden en een
metafoor die als linkadoor
kilometers lang op de loer ligt.

Het jargon in de bidon, de kracht
van adjectieven getrapt in kilowatt,
de gedachtestreep na een chasse patat.
Demarrages als even vele uitroeptekens,
tempo en taal op het lint. Publiek
en karavaan, uitzinnigheid, kabaal,
het hele verhaal tot op het bot.

En de coureur die onder
de rode vod, de dichter die na
de komma zijn tweede adem vindt.

© Patrick Cornillie
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“le Marche”
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Giro Dei Tre Monti
Een

onbekende

uitdaging

voor een snelle afdaling te gevaarlijk. De afdaling die we nemen wordt goed onderhouden. Vlak na Pianello blijven
we het originele traject volgen om via Moria in Cantiano uit te komen.
Daar vervolgen we de weg naar Chiaravalle, de voet van Monte Catria. Aan de voet zijn twee restaurantjes om je
voorraden aan te vullen. Er volgt weer een 13 km lange klim. Laat je niet in verwarring brengen door wat afstandsaanwijzingen op het asfalt, want die duiden op een streep die ca 3 km voor de doorkomst op de top ligt. De
originele route gaat over de top naar Buon Consiglio. Deze weg is echter deels strade bianche. Dus je kunt ook
kiezen voor dezelfde weg terug. In beide gevallen fietsen we weer naar Cagli naar de voet van de laatste berg, de
Monte Petrano. In 2009 versloeg Sastre hier Dennis Menchov in de laatste meters, maar de laatste legde hier, in
de Queens Stage van de 100-jarige Giro, de basis voor zijn eindzege in Rome.de Monte Nerone. De beklimming
vanuit Pianello is goed vergelijkbaar met die van l’Alp d’Huez en heeft alleen wat extra hoogtemeters. In de klim
is het asfalt hier en daar al wat vergaan, voor de klim nog te doen, maar voor een snelle afdaling te gevaarlijk. De
afdaling die we nemen wordt goed onderhouden. Vlak na Pianello blijven we het originele traject volgen om Moria
naar in Cantiano uit te komen.

Brevetto Giro Dei Tre Monti
25 mei 2009 startte de Giro d’Italia in Pergola om na een monsterlijke 235 km lange tocht die na
meer dan 5.000 hoogte meters
over o.a. Monte Nerone en Monte
Catria de finish had op de top van
de Monte Petrano.

Daar vervolgen we de weg naar Chiaravalle, de voet van Monte Catria. Aan de voet zijn twee restaurantjes om je
voorraden aan te vullen. Er volgt weer een 13 km lange klim. Laat je niet in verwarring brengen door wat afstandsaanwijzingen op het asfalt, want die duiden op een streep die ca 3 km voor de doorkomst op de top ligt. De
originele route gaat over de top naar Buon Consiglio. Deze weg is echter deels strade bianche. Dus je kunt ook
kiezen voor dezelfde weg terug. In beide gevallen fietsen we weer naar Cagli naar de voet van de laatste berg, de
Monte Petrano. In 2009 versloeg Sastre hier Dennis Menchov in de laatste meters, maar de laatste legde hier, in
de Queens Stage van de 100-jarige Giro, de basis voor zijn eindzege in Rome.

2
Het is een relatief onbekende uitdaging. Helaas is er daarna weinig internationale aandacht meer voor geweest. Vanuit Ca’Palazzo fietsen we
naar Cagli waar we vanaf de Piazza vetrekken richting de eerste berg de
Monte Nerone. De beklimming vanuit Pianello is goed vergelijkbaar met
die van l’Alp d’Huez en heeft alleen wat extra hoogtemeters. In de klim
is het asfalt hier en daar al wat vergaan, voor de klim nog te doen, maar
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Dandipsam
saessin
cusdaeped
molesse
quatibu
sdantia
errovid
quam estet
utem.

Ca’Palazzo
Een

oase

van

Appartementen

In totaal zijn er 8 appartementen van verschillende grootte met in totaal 14 afzonderlijke
slaapkamers. Veel slaapkamers hebben een eigen badkamer.
Elk appartement heeft een (ruime) keuken of pantry en een ruim eigen terras.

rust

Wij hebben moeite gedaan om u extra van uw rust en ruimte te laten genieten.
Alle vloeren zijn voorzien van isolatie. Verder zijn de oude materialen zo veel mogelijk
hergebruikt. De oude sfeer is in belangrijke mate behouden, terwijl hedendaagse luxe niet
ontbreekt.

Omdat Ca’Palazzo tegen de helling is gebouwd zijn er meerdere lagen. Ieder appartement
heeft de ingang op een eigen begane grondniveau met een daaraan gelegen privé terras.

Klik voor meer informatie

Ligging

Ca’Palazzo ligt op de laatste heuvelrug voor de Apennijnen met een schitterend uitzicht op de bergen
Monte Catria, Monte Petrano, Monte Nerone en Monte Acuto. Ca’Palazzo is de originele naam van de
paesino en betekent Ca van Casa (huis) en Palazzo dat zoveel als groot huis betekent.
Ca’Palazzo ligt tussen de twee historische stadjes Pergola en Cagli. De Adriatische zee is met een
mooie rit van 40 minuten te bereiken. Centraal gelegen tussen de luchthavens van Perugia (Transavia,
Rotterdam) en Ancona (Ryanair, Weeze en Charleroi)
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“Bels lijntje”
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Bels lijntje
Tilburg
Turnhout
33 kilometer

2
0
2
1

In Tilburg werd deze spoorwegverbinding ‘het Bels
lijntje’ genoemd.

Ha ar

Het Bels lijntje liep tot 1958 door Tilburg maar is
in die periode nog verlegd en liep toen vanaf het
station gelijk op met de lijn naar Breda en boog bij
de Zwartvenseweg af richting België. Van 1974 tot
1982 werd de spoorlijn alleen nog maar gebruikt
voor een toeristische stoomtrein.

geschiedenis

De reis van Tilburg naar Turnhout duurde ongeveer
een uur en liep vanuit Tilburg via Riel, Aplhen, Baarle-Nassau, Weelde-Merksplas, naar Turnhout .
In totaal zijn er voor de lijn 4 stations gebouwd,
namelijk in Riel, Alphen, Baarle-dorp en Weelde-Merksplas.

De eerste pogingen om Tilburg en Turnhout met elkaar
te verbinden door diligences (personenvervoer met
koetsen) waren mislukt.
Maar het Tilburgse bedrijfsleven bleef geïnteresseerd
in een dergelijke verbinding. Daarmee kon men een
aansluiting krijgen op het Belgische spoorwegnet.
Twee maanden nadat de spoorlijn Breda-Tilburg in
gebruik was genomen werden door particuliere ondernemers de eerste plannen ingediend voor Tilburg-Turnhout.

In 1906 kwam daar nog een grensstation, Baarle-Nassau-grens/Weelde station bij.
Er reden aanvankelijk zes maar later een viertal
treinen per dag heen en weer.

De spoorlijn van Tilburg naar Turnhout, in de volksmond
Bels Lijntje genoemd, werd op 1 oktober 1867 in alle
stilte geopend, zowel voor het vervoer van goederen als
personen.
De naam Bels Lijntje werd gekozen omdat zowel de
aanleg als de exploitatie gebeurde door een Belgische
maatschappij.
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Tegenwoordig is het een prachtig fietspad, waar
enorm veel gebruik van wordt gemaakt.
Vandaag de dag is deze verbinding een druk fietspad. Langs het fietspad treft u nog enkele oude
seinwachtershuisjes aan.
Ook het voormalige station van Baarle is bewaard
gebleven. Nabij Weelde-Statie zijn nog enkele overblijfselen van de eens zo statige locomotiefloods en
de daarbij behorende draaischijf te zien.
Ook de gebouwen die de mooie quarantainestallen
herbergden en de restanten van het grote perron
en de gebouwtjes die eens behoorden tot het
reusachtige station dat het doorgangsstation moest
worden op de lijn Brussel – Amsterdam, zijn er nog
steeds.

Aanraders
Ga

toch

fietsen

!

De metamorfose van een dikke veertiger
Bij het fietsen horen mooie verhalen, graag delen wij met u boeken die ons echt een goed gevoel gaven.

Een daarvan is “ga toch fietsen “
Journalist Thomas Braun is net als zoveel generatiegenoten ten prooi gevallen aan een leven vol sigaretten, bier, vet
vlees en de afstandsbediening. Hij besluit van de ene op de andere dag dat het maar eens over moet zijn met zijn
onverschillige levenshouding. Hij stopt met roken, drinkt nog slechts af en toe een glaasje wijn, eet verantwoord en
zit wekelijks zo’n twaalf uur op een racefiets. Het doel: de hoogste en steilste bergen van Europa beklimmen.

Ga toch fietsen! is een hilarisch relaas vol zelfspot over verslavingen, angsten, relatieproblemen en hoe hard fietsen
een antwoord op alles lijkt te zijn. Een inspirerend boek voor hen die de veertig zijn gepasseerd en ook een uitweg
zoeken in hun eigen, vastgelopen leven.

Fragment uit boek
En nu zit ik naast hem. Naast een oermens, een Spartaanse neanderthaler, die afzien tot levenskunst heeft verheven
en de uitgezakte veertiger hardhandig met de zweep geeft. Het doet pijn, maar het is precies wat ik nodig heb. Want
wie niet met de zweep krijgt, gaat niet tot het gaatje. Zelfmedelijden ligt zonder stok achter de deur altijd op de loer.
Hajé geeft het tempo aan en al snel ontploffen mijn bovenbenen. Niet veel later kloppen mijn darmen aan bij mijn slokdarm, zie ik sterretjes en kan ik nog net uitkramen dat ik niet meer kán. Ik ben inmiddels drijfnat. Ik zie zijn uitdrukking
niet. Zijn lange, sliertige haren hangen tegen zijn wangen geplakt en bedekken zijn ogen. Het ziet er op de spinfiets een
beetje uit als Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam, die ook altijd zijn haar voor zijn gelaat laat vallen alsof hij net
vanuit Amerika is komen zwemmen.
Dan blikt Hajé opzij. ‘Als je sterft, één tandje erbij!’ roept hij. De spetters uit z’n mond vliegen mijn kant op. We zitten
op dat moment al één uur en 33 minuten op de hometrainer 2.0. Ik kijk rond in de sportschool en kan maar één
conclusie trekken: jullie allemaal, alle hardlopers op de loopband, roeiers op de roeibank, steppers, gewichtheffers,
operazangers met overgewicht, jullie weten allemaal niet wat trainen is.

Th o m a s
Stuur
Na
En

															

18

19

ar

verloot

een
info

ma ak

onder

mailtje

me t

onze
de

lezer s

tek s t

“Ga

3

e xempl aren

toch

@fietsenisleuk.com

k ans

op

een

van

de

e xempl aren

fie t sen

van

”

zijn

boek

acelera

De ultieme essentials voor tijdens het fietsen.
Acelera is opgericht begin 2019. Oprichters Hugo en Jurrian ondervonden toen een probleem,
want waar vind je hoogwaardige wielerkleding voor een eerlijke prijs? Vanuit deze gedachte
creëerde wij de ultieme essentials voor tijdens het wielrennen. De collectie wordt met vakmanschap en zorgvuldigheid gemaakt in ons atelier in Noord-Italië.
Missie
Onze missie is het creëren van de ultieme wielerkleding voor een eerlijke prijs. Daarom bestaat
de collectie uit de beste essentials voor wielrennen. Tijdens het ontwikkelen van de collectie staan kwaliteit, comfort en een strak design centraal.

Making Quality Affordable”
Collectie
De collectie bestaat uit de beste basics die je als wielrenner nodig hebt. Kies je style en comfort!
Warm weer? Ons wielershirt reguleert de vochtafvoer. Kasseien op de weg?
Onze padding met zeem sleept je er doorheen! Want bij Acelera helpen wij je overal doorheen
zodat jij optimaal geniet van de mooiste sport die er is.
Ultieme basics
Acelera heeft de ultieme essentials voor tijdens het wielrennen.
Ontdek hoogwaardige wielerkleding voor een eerlijke prijs. Tijdens het ontwikkelen van de collectie staan kwaliteit, comfort en een strak design centraal.
Actie
Speciaal voor de lezers van Fietsen is Leuk hebben wij een kortingsactie gemaakt zodat je tegen
een gereduceerd tarief kennis kan maken met Acelera. Daarom ontvang je op een set wielerkleding, dus een wielershirt en wielerbroek, maar liefst je 20% korting!

Ontvang direct 20% korting met code:
FIETSEN-IS-LEUK
of klik hier

www.acelera.cc
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Het is 20 juni 1998

Vakantie fietser

Rond een uur of acht in de ochtend.
We staan al een half uur door de
schuifpui naar buiten te staren. De hoop
dat het opklaart verdampt langzaam
maar zeker. Almere ligt onder een grijs
wolkendek waar de regen gestaag uit
neerdaalt. Ons humeur is zo somber
als het weer. We hadden wat anders
voorgesteld bij de eerste dag van onze
fietsvakantie.

Marc Zijlstra

We hakken de knoop door. We hebben
een strak schema en we willen niet al de
eerste dag een vertraging oplopen.
We slepen onze geleende fietstassen
naar de fiets, hangen ze aan de
bagagedrager en doen de regenhoezen
eroverheen. We vertrekken vanuit onze
achtertuin voor de eerste etappe die ons
tot in Arnhem moet brengen.

In de categorie “fietser aan het woord” laten we een bijzondere fietser aan
het woord.
De man die ervoor kiest om de auto en het vliegtuig te laten staan en de fiets
te nemen.
Hoe is dat ontstaan?

Aan het eind van de middag stappen we doorweekt
de receptie van de camping Arnhem binnen. Het
heeft op anderhalf uur na de hele dag geregend.
De receptioniste kijkt ons vol mededogen aan en
vraagt of we een trekkershut willen huren. Dat lijkt
ons een goed idee. Ze zegt dat ze er nog een vrij
heeft met verwarming. Dat lijkt ons nog een beter
idee.
In de trekkershut trekken we onze Active Leisure
fietstassen open, op zoek naar de slaapzakken. Tot
onze schrik hebben de regenhoezen nauwelijks
effect gehad. De slaapzakken zijn doorweekt. We
zetten de kachel aan en hangen de slaapzakken
boven de kachel te drogen.
Het had niet raar geweest als we er na de
eerste dag de brui aan hadden gegeven. Arnhem heeft een station waar we zo met fiets en al
op de trein naar huis hadden kunnen stappen.
Maar dat hebben we niet gedaan. Ruim twintig
jaar later gaan we nog steeds fietsend op vakantie.
We zijn wat ervaring rijker en misschien ook minder
die-hard dan de eerste jaren.
Als ik erop terugkijk waren we niet stoer maar voldoende voorbereid op wat ons te wachten stond.
De geleende fietstassen waren van Madeleine haar
broer en zijn vriendin.
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Om die ervaring weer door te geven aan andere
startende vakantiefietsers, heb ik door de jaren
heen allerlei activiteiten ontplooid. In 1999 ben ik
website ‘Vakanfiets’ gestart. Dat was nog in de tijd
dat je websites in HTLM bouwde en Ilse als zoekmachine had. Tegen de huidige maatstaven erg
amateuristisch en vrij arbeidsintensief. Maar het
was een mooi en direct medium waarop ik mijn
verhaal kwijt kon en vragen van – vooral startende
– vakantiefietsers kon beantwoorden.
Ook na de geboorte van onze dochter zijn we
fanatiek blijven fietsen. Ik had een constructie van
een Maxi Cosi in een Burley Cub fietskar gemaakt.
Daar hezen we dan ons kind in en fietsen maar.
We werden even vaak bewonderd als verguisd.
“Wat zielig” en “Kindermishandeling” waren veelgebruikte frasen, maar evengoed “Wat stoer” en “Dat
zou ik ook wel willen”.
De ervaring van fietsen met jonge kinderen leidde
tot het ontstaan van de website “Travelkid”.
En plots vond ik mezelf als ‘expert’ terug op een
fiets- en wandelbeurs.
Ik vind fietsen ook bij uitstek een hobby waarbij er
gelachen wordt. Ik neem mezelf niet zo serieus.
Ik snap ook wel dat we met ons fietstalent een
beetje in de marge aan het ploeteren zijn. Maar
ik denk dat een heleboel fietsers dat zijn en dat
maakt de verhalen herkenbaar en om te lachen.
Want fietsen is toch voornamelijk leuk.

5 Fronteras
Spanje, Andalusië 5 fronteras!
Een sportieve rit
Die zeer geschikt is voor de fanatieke, en
enthousiaste racefietser.
In de route is de Vuelta de España van
2015 voor een deel opgenomen. Je vertrekt
in Grazalema en dus is het de eerste dag
rustig naar beneden fietsen. Je komt aan
in Arcos de la Frontera. Op dag twee is de
route van Arcos richting Jerez de la Frontera,
deze stad is het mekka van flamenco en de
Sherrywijn. In 2014 was Jerez ook het vertrek
van de Vuelta de España met een tijdrit door
de stad. De volgende dag wordt jouw rondrit
verdergezet en rijd je via Medina Sidonia
naar Vejer de la Frontera.
Hier kan je genieten van een welverdiende
rustdag.

Wij zijn Koen en Meggy, het team achter de organisatie Belgian Sports Holidays.
Onze reisorganisatie biedt op maat gemaakte fiets-wandelreizen aan in het magnifieke Andalusië.
Wij bieden u twee complete fietsvakanties aan

Vervolgens fiets je verder net als de Vuelta,
richting de Sierra van Grazalema
IETS SPORTIEVER
Voor wie het iets sportiever wil, hebben wij van BSH
een individuele rondrit van 7 dagen waar je hartje
sneller van zal slaan:
Met de racefiets door het gebergte van de Provincie
Cadiz.
De route “De 5 fronteras” heeft een lengte van 600
kilometer (totale hoogtemeters 7728) en is voor de
gevorderde fietser een must.

Voor meer informatie: booking@belgainsportsholidays.com
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Het echte klimwerk
Na Vejer de la Frontera begint de
voorbereiding voor het echte klimwerk. Met
de spieren goed opgewarmd, gaan we beginnen aan de rit naar Castellar de la Frontera. Hier kan je je helemaal voorbereiden
op wat er aan het einde wacht “de klim naar
het hotel” Castillo de Castellar. De afdaling
richting Jimena de La Frontera zal je zeker
kunnen gebruiken, want vanaf hier gaat het
verder bergopwaarts naar Grazalema.
Dit gebergte, met als hoogste punt Puerto
Boyar op 1103 m, is een prachtig gebied.
Een ontdekkingsreis met indrukwekkende
landschappen, prachtige kleine bergwegen,
beklimmingen en afdalingen. Je fietst door
de pittoreske “Los Pueblos Blancos”, oftewel
de Witte Dorpen, die doordrenkt zijn met
geschiedenis en culturele rijkdom.

Sierra de Grazalma
Spanje, Andalusië, Sierra de Grazalema!

Een unieke plek in Spanje vanwege de alomtegenwoordige natuur, die rust en karakter geeft aan alles om zich
heen. Ondergedompeld in deze magische bergachtige omgeving, ligt het hotel Fuerte Grazalema.

Geïntegreerd
in het landschap om zijn gasten een complete landelijke ervaring te bieden met alle
gemakken van een 4-sterrenhotel.
Dit hotel in Grazalema bied je de mogelijkheid om van de natuur te genieten en
frisse lucht in te ademen. Hotel Fuerte
Grazalema is ingericht in een moderne stijl
en met verfijnde smaak.

HEERLIJK GENIETEN

Racefiets vakantie met standhotel in Andalusië
Dit landelijke hotel in Grazalema ligt in het
natuurpark Sierra de Grazalema, door Unesco
uitgeroepen tot biosfeerreservaat.

De kamers zijn voorzien van gezellig meubilair, die van je verblijf een onvergetelijke
herinnering maken. Ons hotel in Grazalema
leent zich uitstekend om te ontspannen terwijl je geniet van een ongelooflijk uitzicht op
het Grazalema natuurpark, een landschap
dat van historisch en ecologisch belang is.
Als je op zoek bent naar een rustige omgeving om te genieten van een fantastische
fietsvakantie, zoek dan niet verder want dit

Voor meer informatie: booking@belgainsportsholidays.com
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is de ideale plek om je te laten meevoeren
door de betovering die deze unieke streek
uitstraalt.
Weg van de dagelijkse routine
Ga je tijdens het fietsen genieten van het
heerlijke klimaat, de uitdaging, sensatie en
opwinding die achter elke bocht liggen.
Onze racefiets vakanties zijn voor jong en
oud beschikbaar, vanuit onze basis in het
hotel Fuerte Grazalema (op 1200m hoogte)
kan je dagelijks kiezen uit een waaier van
routes die van 30 km tot 150 km gaan.
Je ontwaakt in het hooggebergte van het
Natuurpark Sierra de Grazalema.
Onze medewerkers staan elke morgen klaar
om je te helpen in jouw keuze. Het enige wat
jij moet doen, is genieten van de prachtige
natuur en natuurlijk af en toe eens op de
trappers gaan.

Gewoon altijd een goede fiets rijden en weten waaraan je toebent.
Dat is tegenwoordig gewoon mogelijk. Geen verrassingen meer en elke 4 jaar
het allernieuwste model rijden.
Of het u een racefiets is of een E-bike of MTB.
Neem contact op met Viets&Go

Voorwaarden:
•

Overeenkomst voor 48 maanden

•

Jaarlijks voor 180 euro aan onderhoud en service inclusief

•

Diefstal en schade verzekering inclusief

•

Pech onderweg hulp inclusief

•

Geen BKR registratie of toetsing

•

Bij uw favoriete dealer in de buurt

TCR A D VANCE D PRO D ISC 1

© 2020 1leasefiets email adres: aanvraag@vietsengo.nl Partners: werkENfiets -Elbuco
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Fietsafstelling
Er zijn natuurlijk ook klachten die ontstaan doordat
een fietsafstelling niet goed op jou afgestemd is. Dit is
dan relatief snel aan te passen door samen naar jouw
positie op de fiets te kijken. Hierdoor zijn klachten als
nekpijn, doofheid in handen, pijn en doofheid van het
zitvlak en pijn in de voeten makkelijk te verhelpen.

Bewust fietsen
Wouter

van

den

Maar welke oefeningen moet je doen om pijnvrij te
kunnen fietsen? Helaas is hier geen kant en klaar antwoord op. Pijnklachten ontstaan altijd door een combinatie van factoren en om de klachten te verhelpen
is vaak een gecombineerde behandeling belangrijk.
Uit onderzoek blijk dat het goed opbouwen van zware
krachttraining (4 tot 12 herhalingen op (sub)maximale
belasting) in combinatie met jouw eigen fietstraining
een verbetering geeft van de VO2max.

Berg Fysiotherapeut

Hoe beter de VO2max hoe beter jouw fietsconditie.
Hier kun je samen met een fysiotherapeut of strength
and conditioning trainer aan werken.
Wil je samen met mij een keer sparren over pijnvrij
fietsen, jouw klachten, fietshouding of fietsen in het
algemeen?
Stuur mij een mail (wouter@medsupport.nl) en we
gaan samen op zoek hoe jij onbezorgd op de fiets kan
zitten.

Lekker en onbezorgd fietsen, zonder pijnklachten,
wie wil dat nou niet? Pijntjes en ongemakken zorgen voor een minder plezierige fietstocht en ook
voor het minder goed kunnen presteren op de fiets.
De fysiotherapeut met verstand van de fiets, mtb of
racefiets, is de specialist bij pijnklachten op de fiets.

		OPTIMAAL PRESTEREN
De combinatie van een lichamelijk onderzoek en jou
zien fietsen op jouw eigen fiets, zorgt voor een complete analyse en diagnose van jouw klachten.
Als fysiotherapeut kan ik met jou een plan maken,
waarna jij gericht kunt werken aan herstel, terwijl je
gewoon kan blijven fietsen.

Dit plan kan bestaan uit lokale behandeling en oefeningen of eventueel ‘n aanpassing van jouw fieshouding.

Belasting
Klachten ontstaan vaak doordat de belasting te snel
wordt opgebouwd. Denk hierbij aan in een korte tijd
meer uren op de fiets gaan maken of bijvoorbeeld
meer vermogen gaan trappen.
Te snel opbouwen in combinatie met te weinig hersteltijd zorgt voor overbelasting. Veel gehoorde klachten zijn, lage rugpijn tijdens en na het fietsen, kniepijn,
pijn rondom de knieschijf en klachten aan de achillespees. Een gedegen trainingsplan dat aansluit bij
jouw wensen maakt het fietsen aangenamer en jouw
prestaties op de fiets ook beter.
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Wie ben ik?

Mijn naam is Wouter van den Berg. 35 jaar oud en
werkzaam als manueeltherapeut bij MedSupport .
Ik ben zelf recreatief fietser waarbij ik het belangrijk
vind om ontspannen fietsen af te wisselen met intervaltrainingen.
In de winterperiode fiets ik veel online op Zwift.
Mijn ambitie is om met mijn achtergrond als fietser en
fysiotherapeut zoveel mogelijk mensen op een prettige
manier te laten fietsen.

Fysiotherapeut
Medsupport
Doetinchem
Zelhem
medsupport.nl

2
0
2
1

Linda Gevers

Hoe sterk is de...?
Eenzame

Alleen op vakantie.
In september ging ik voor het
eerst alleen op vakantie.

fietser

Ik ritselde een fietsenrek voor
op de achterklep van mijn
auto en vertrok voor ruim 3
weken met de racefiets naar
Oostenrijk.

We kennen allemaal het mooie lied van Boudewijn de Groot.
Maar is iedere fietser die solo rijdt in werkelijkheid eenzaam of juist met volle teugend
genietend?
Graag laten wij hen zelf aan het woord.

Al weken daarvoor was ik bezig met de voorbereiding en ik wilde alles perfect geregeld hebben. Ik vond het super spannend! Voor het eerst alleen op vakantie, zoveel kilometer rijden
(terwijl ik amper de auto gebruik) en in een land waar ik nooit naartoe ga. Kan ik het wel, zal
ik me niet eenzaam voelen, is het niet te lang, waar ga ik de poezen onderbrengen?
De eerste dagen moest ik mijn draai vinden. Oostenrijk was nieuw voor mij en ik vond het
allemaal wat onwennig. Overal tirolerhutten zoals ik het noem, ik vond het maar niks.
Gelukkig kwam daar al heel snel verandering in en heb ik de vakantie van mijn leven gehad. Het scenario waarop ik hoopte is uitgekomen! Het was fantastisch! Bijna
elke dag trok ik er met de fiets op uit en zo verkende ik de gehele omgeving. Mijn tochten varieerden tussen de 50 en 80 km per dag met zo’n 400 tot 1000 hoogtemeters
per dag. Het uitzicht over de bergen, de groene omgeving, de koeien die overal lopen ...
Elke dag was weer te mooi om waar te zijn.
Wil je meer lezen? Volg dan mijn blog op: https://www.lindagevers.nl/blog
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www.fietsenisleuk.com
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