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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 dag-
dromend 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. Hierbij ontvangt u het tweede nummer met prachtige verhalen.
Geschreven op basis van de inspiratie die we dankzij u opdoen.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn erg benieuwd naar uw mening.

Arjen Wolters en Cas Eggermont
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Bij ons is iedere 
fi etser bijzonder.

Alle fietsliefhebbers op één plek 
samen

We stappen steeds vaker op de fiets. Om naar 
het werk te gaan, om vaak sneller te zijn dan 
met de auto en om daarmee ook het milieu te 
ontzien. Maar ook om te ontspannen en zelfs 
om al fietsend goede doelen te ondersteunen. 
Daarmee groeit het aantal fietsliefhebbers als 
nooit te voren.

Al die fietsfans komen nu op één plek samen: 
24 Bicycle TV. Op dit gloednieuwe online 
platform vind je alles wat je als fietser 
interesseert. Van onderhoud, accessoires en 
testen tot nieuwe fietsen, vakanties en voeding! 
Maar ook beleving, unieke plekjes en prachtige 
wielergedichten.

Voor iedere fietser

Altijd het laatste nieuws

Aansprekende reportages
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D e  n a t u u r l i j k e  k r a c h t

Water, een belangrijke bouwstof

Je denkt er vaak niet aan. Water is vanzelfsprekend, 
maar wist je dat het de belangrijkst bouwstof is van 
het lichaam? Sterker nog: het heeft heel veel ver-
schillende functies, maar er zijn ook misverstanden 
over. Bijvoorbeeld hoeveel we er dagelijks van nodig 
hebben en ook of mineraalwater beter is dan kraan-
water. In dit artikel wordt gekeken naar de verschil-
lende functies in het lichaam, de werkelijke behoefte 
en je krijgt praktische tips hoeveel water je echt 
nodig hebt in rust en tijdens het fietsen.

©  P o o r t u g a a l  2 8  o k t o b e r  2 0 2 1  D r s  a . h .  P a l s m a  s P o r t D i ë t i s t ,

Waarom hebben we water nodig?

In ons lichaam worden allerlei stoffen ver-   
voerd via bloed en het minder bekende lym-
fe. Het belangrijkste onderdeel van deze 
beide lichaamsvloeistoffen is water. In deze 
lichaamsvloeistoffen wordt water gebruikt als 
oplos- en transportmiddel. Zonder water kan het 
bloed en de lymfe niet door ons lichaam stromen. 
Water is ook het belangrijkste bestanddeel van 
urine en daarmee kunnen afvalstoffen uit ons 
lichaam worden afgevoerd.

Onze lichaamscellen bevatten ook heel veel wa-
ter. Daarmee zorgt het water voor stevigheid van 
de cellen en dat onze huid strak (en stralend) is. 
Bij ernstige uitdroging kun je de huid vastpakken 
en omhoogtrekken en het stukje huid blijft dan 
rechtop staan. Het moet weer terug gemasseerd 
worden tot de normale lichaamsvorm om het ef-
fect van de uitdroging minder zichtbaar te maken.

Water is ook nodig om de lichaamstemperatuur 
te kunnen regelen. Als je het warm hebt neemt 
de bloedtoevoer naar je huid toe en de huid-
poriën gaan open staan om de warmte in de 
vorm van zweet kwijt te raken. Om dat goed te 
kunnen blijven regelen heb je tijdens normale 
dagen al voldoende water nodig, maar tijdens het 
sporten en als het heel erg warm weer is heb je 
nog meer vocht nodig. 

Hoe is het met de kwaliteit van het drinkwater?

In het algemeen hebben we in Nederland drink-
water van een heel goede kwaliteit. Met name de 
aanleg van riolering en waterzuiveringsinstallaties 
in de vorige eeuw hebben voor een enorme ver-
betering van de waterkwaliteit en volksgezond-
heid geleid. Toch was de smaak niet altijd even 
goed. Zo hadden Rotterdam tot ver in de vorige 
eeuw kraanwater met een chloorsmaak.  

Door andere zuiveringsmethoden van het water 
is dat nu gelukkig verleden tijd. Ons drinkwater is 
zo goed van kwaliteit dat het niet nodig is om dat 
te vervangen door mineraalwater uit flessen. 

Hoeveel water hebben we dagelijks nodig?

Gemiddeld heeft een volwassene 1,5 tot 2 liter 
water per dag nodig uit dranken. We nemen 
namelijk ook wat water op uit vaste voedingsmid-
delen, zoals groente en fruit. Bij de vloeistoffen 
mogen ook koffie en thee worden meegeteld.  
Er wordt wel eens gezegd dat koffie ervoor zorgt 
dat je meer vocht nodig hebt, maar uit onderzoek 
blijkt dat dat bij een normale koffieconsumptie 
(3 kopjes/dag) er nog geen extra vochtverlies 
optreedt. 

Als je dagelijks ongeveer een uur sport heb je 
ongeveer 600-750 ml extra water nodig. Je kunt 
dan nog prima zonder sportdrank. 

Hoe kun je zien dat je voldoende drinkt?

Dat is vooral goed te controleren aan de kleur 
van je urine. Als je urine licht tot heldergeel is 
heb je een goede vochtbalans. Is je urine meer 
oranje tot lichtbruin van kleur dan is het nodig 
om extra te drinken. 

Als je als sporter twijfelt of je voldoende drinkt 
is het handig om je voor- en na het sporten te 
wegen. Het gewichtsverschil moet je dan met 
anderhalf vermenigvuldigen om te berekenen 
hoeveel je moet drinken om het vochtverlies 
door het sporten weer aan te vullen. Anderhalf 
klinkt een beetje raar, maar je verliest altijd na 
het sporten nog extra vocht door het nazweten 
na de inspanning. 

Anneke Palsma Poortugaal, 20 juli 2022

d e  n a t u u r l i j k e  k r a c h t

Water
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Poezie
o P  D e  f i e t s

In ‘Dodenrit’ beklimt hij een col in een landschap waar ‘de zon geen schamele schaduw achterlaat’ en daalt hij naar ‘een 
achtergebleven dorp’ dat in een ‘kokende kuip’ ligt. Speciaal voor de lezers die zich ooit in alle eenzaamheid onder een 

brandende zon aan een zware klim waagden:

Dodenrit

Vechtend tegen de zwaartekracht rijd ik

in de richting van de top die mij heimelijk

toelacht, zich nog niet wil laten zien, zoals

ook de laatste bergmarmot zich als een

aangeslagen dier verborgen houdt in zijn hol.

Ik klim langs een vermoeide, trage stroom die

kronkelend zijn weg verlengt – zijn laatste

wateren bestemd voor de naderende woestijn.

Na het bereiken van de col, waar de zon zelfs

geen schamele schaduw achterlaat, daal ik

af langs de rand van een ravijn, krijg ik een

onbeperkt zicht op een kaal, godverlaten land.

Geen koe die vriendelijk naar mij loert,

geen geur van gras die ik diep snuif

geen wind die mijn haren zacht beroert 

zo trap ik het luchtledige onder mij weg.

Slechts de wielen fluiten licht als ik val

in een kokende kuip waarin zich een

achtergebleven dorp baadt, verdoofd

in zijn eeuwige middagslaap.

© Harmen Malderik

a l s  z i e l  e n  b e n e n  e l k a a r  v i n D e n
M i e l  V a n s t r e e l s

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.

Harmen Malderik is juridisch vertaler /tolk en schrijver. 
Hij is geboren in Ravenstein, zat op kostschool in Weert 

en studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). 

Hij ziet fietsen vooral als een vlucht uit de consumpti-
emaatschappij. Hij publiceerde romans (o.a. over een 

fietsreis) en enkele bundels met sportgedichten.
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v a l e n c i a
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La Calderona
v a l e n c i a

Ligging

Ten noorden van de stad Valencia, ligt het uitgestrekte natuurpark Sierra Calderona.  
Iedere ochtend als ik mijn koffiemachine ga starten is het eerste wat ik zie dit gebergte.  
Het is geen hooggebergte maar wel uitgestrekt. Regelmatig wordt de Calderona ( de achtertuin 
van Contador) bezocht door de Vuelta, ooit het prachtige strijdtoneel van Froome en Contador in 
de Vuelta van 2017.

Fietsen in Valencia

Op slechts 25 kilometer van Valencia vind je het waarschijnlijk mooiste natuurgebied van de 
Valenciaanse regio, namelijk Parque Natural de la Sierra Calderona. Het park is maar liefst 
18.000 hectare groot en is daarmee ook een van de grootste natuurgebieden van de regio. 
Voor natuurliefhebbers is een tocht door dit natuurgebied zeker de moeite waard!

Er zijn diverse routes voor ieder niveau. Je kunt je hier helemaal uitleven op elk niveau. 
Bovendien zijn er ook mooie trips in de omgeving te maken. Teveel om hier allemaal te 
bespreken. Maar een bezoekje aan prachtige stad Valencia of een boottocht naar Las Islas 
Columbretes kan ik je zeker aanbevelen. 

La Calderona biedt je een heerlijke fietsvakantie, die je het beste kunt plannen buiten het 
zomerseizoen, dit vanwege de hitte.

Ook in de winter kun je heerlijk fietsen het is er nooit echt koud zoals in de Alpen of in  de 
Pyreneeën, soms ligt er een beetje sneeuw maar dat mag geen naam hebben.

Bovendien kun je natuurlijk ook een dagje naar het strand gaan of gaan fietsen door de 
rijstvelden van Albufeira.

Voor meer informatie: www.secretvalencia.com
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Wielercafé
     e e n  u n i e k e  l o c a t i e

Parijs is nog ver

In de rubriek wielercafés 
bezoeken we cafés die hun titel 
eer aan doen.

Wielercafés

Het aantal wielercafés stijgt de laatste jaren enorm. Sinds oktober 2020 
biedt wielercafes.nl een overzichtelijke weergave van al deze wielercafés in 
Nederland. De komende tijd worden hier ook de wielercafés in België aan 
toegevoegd.

Wielercafés maken het fietsliefhebbers eenvoudig om te ontdekken bij welke wielercafés je jouw fiets kan laten 
repareren, de koers kunt volgen op TV of zelfs kunt overnachten. Door hier een beoordeling achter te laten deel 
je jouw ervaring zodat deze hotspots nog makkelijker kunnen bezoeken, beoordelen en vergelijken. In mei 2017 
begon Gerrit Geuvers een wielercafé in Doetinchem. Wielrennen is zijn passie: kijken naar de koers, zelf fietsen 
en de verhalen rond het wielrennen. Gerrit was tekstschrijver en communicatiemedewerker, maar hij wilde wat 
anders.

Het wielercafé Doetinchem heeft in 2017 de gevleugelde uitspraak van Joop Zoetemelk ‘Parijs is nog ver’ gekregen 
als naam op het café. Enerzijds om aan te geven dat het wielercafé wortels heeft in de historie van het wielren-
nen. Anderzijds omdat de uitspraak getuigt zowel geloof, hoop en liefde. Geloof in eigen kunnen, hoop voor de 
toekomst en liefde voor de koers. 

En het is een knipoog. Want Joop Zoetemelk werd na een tegenvallende etappe vaak gevraagd of hij de Tour nog 
kon winnen. Om van het gezeur af te zijn was zijn antwoord “Parijs is nog Ver”. Mediatraining bestond in de jaren 
’70 nog niet maar betere one-liners zijn er niet bedacht

In het café kijken we samen naar de koers, delen we onze ‘kennis’ onder het genot van een speciaal biertje of 
wijntje. Een schaal patat of bitterballen kan er altijd bij.

Fietsgroepjes of enkelingen komen aan om te genieten van een echt goede koffie (Op-Kop-Koerskoffie) met vers 
 appelgebak.

Het café straalt de liefde voor de koers uit. Veel wielershirts uit lang vervlogen tijden en oude wielrenfietsen tek-
enen de sfeer. Veel boeken over het fietsen en tijdschriften om even te bladeren. En natuurlijk het JelleNijdammu-
seum. Een kleine maar hartverwarmende plaats om Jelle Nijdam, hardrijder uit de jaren’80, te eren. Hij heeft zijn 
carrière in shirts in ‘Parijs is nog Ver’ hangen en er zijn een paar mooie prijzen te bewonderen.

Parijs is nog ver

Het café is overdag geopend, momenteel alleen van vrijdag tot en met zondag. 

Maar ’s avonds zijn er geregeld activiteiten, vaak zelfs niet eens voor fietsers of lief-
hebbers.  
Maar soms barst het ’s avonds van de wieleractiviteiten met een activiteit van 
de Doetinchem Cycle Club, een clinic over voeding en fietsen, of onderhoud. 
Hoogtepunten zijn de wielercafés met bekende (oud-)wielrenners  Hennie 
Kuiper, Maarten Ducrot, Peter Winnen, Steven Rooks en  José de Cauwer zijn 
enkele van de vele gasten geweest.
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HOE WERD IK WIELERBOEKENSCHRIJVER?

Ik kan het me nog goed herinneren. Hoe mijn vader me kort na de Tweede Wereldoorlog meenam naar het 
Olympisch Stadion voor een wielerwedstrijd. Ik was 7 jaar. Die middag maakte een verpletterende indruk op me 
en ik raakte direct verslingerd aan het wielrennen. Voor het leven.

Nee, ik ben door allerlei omstandigheden geen wielrenner geworden en ik kocht mijn eerste racefiets pas toen 
ik 33 jaar was. Op die leeftijd begon voor Jezus Christus aan het kruis zijn voortbestaan als de Messias en voor 
mij het bewustzijn dat ik bij gebrek aan talent nooit een goede wielrenner zou zijn geworden. Ik raakte er niet 
door gefrustreerd, want toerfietsen was ook leuk en ik heb dat jarenlang met veel plezier gedaan.

In beslag genomen door de beslommeringen van een eigen zaak en als echtgenoot en vader van een gezin was 
er weinig tijd voor iets anders, maar de wielersport volgen in kranten en wielertijdschriften is altijd mijn groot-
ste hobby gebleven. Zelf iets in de wielersport doen, daar was simpelweg geen tijd voor.

Dat kwam pas in 1996 toen ik me wat meer vrije tijd kon veroorloven en in contact kwam met de hoofd- redac-
teur van het blad Wielerrevue. We kwamen overeen dat ik maandelijks een pagina zou vullen met een rubriek 
die De Dag heette. Daarin zou een bekende oud-renner uit Nederland of België vertellen over de mooiste dag uit 
zijn carrière. Voor een vergoeding waar ik als professioneel copywriter in de reclamewereld, mijn neus voor zou 
hebben opgehaald, ging ik aan de slag, want het betrof immers mijn levenslange passie voor het wielrennen.

 

            Ik kocht mijn eerste racefiets pas toen ik 33 jaar was

Mijn eerste keus was Arie den Hartog, in 1965 winnaar van Milaan-San Remo en destijds uitbater van een 
klein fietswinkeltje in het Limburgse Nieuwstadt. Ik had voor mijn werk al honderden interviews gemaakt met 
onbekende, bekende en zelfs beroemde mensen uit het bedrijfsleven, maar toen de winkelbel van Arie rinkelde, 
bemerkte ik bij mezelf iets van nervositeit.

Het interview met Arie was het begin van vele artikelen, essays en blogs over de wielersport en totaal 17 wieler-
boeken, waarbij de trilogie ‘Als je de Tour niet hebt gereden …’.

Een wandelende fiets encyclopedie 

Fred van Slogteren
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Als je de tour....
Waarom hebben er niet vanaf het begin Nederlandse renners aan de Tour deelgenomen? Waarom pas in 1936? 
Hoe goed waren de renners toen? En de ploegleiders? Televizier en Caballero, wat waren dat voor ploegen?  
Hoe zat het met het materiaal en de verzorging? De antwoorden op die vragen en nog veel meer vindt u in deze 
drie boeken over de geschiedenis van Nederland in de Tour de France.

Groot was het ongeloof toen Jan Janssen in 1968 de Tour de France won. Een Nederlandse renner die de 
Tour wint! Onvoorstelbaar! Dat er daarna een generatie zou komen die eind zeventig en begin jaren tachtig 
de ene overwinning na de andere in grote koersen behaalde, kon niemand zich voorstellen. De succes-
sen van Zoetemelk, Kuiper, Knetemann en Raas hadden een geweldige impact, de belangstelling voor de  
wielersport was immens. De Nederlandse wielerliefhebbers verkeerden in een euforie en hadden weinig oog 
voor de iets mindere renners, die ook een aandeel leverden in de successen door etappes te winnen of de zeges 
van bovengenoemd viertal mogelijk te maken. Ook zij waren een of meerdere malen Tourdeelnemer en kijken 
daar nog graag op terug. Ze hebben misschien een minder imponerende erelijst maar ze hoorden er helemaal 
bij. Ooit waren ze de held van hun dorp of stad omdat ze op de startlijst stonden van de Tour de France, de 
wielerkoers aller wielerkoersen. Hoe zeer dat ook onder wielrenners telt, wordt bewezen door het feit dat al die 
anderen, die van de Tour droomden maar hem niet hebben gereden, hun eigen wielerprestaties vaak relati-
veren met de woorden: ‘Als je de Tour niet hebt gereden, ben je niet echt wielrenner geweest!.’

De wielersport had ook lang een diepzwarte keerzijde. De sport bleef weliswaar onverminderd populair, maar 
eind vorige eeuw was het imago van de beroepswielrenner door de vele schandalen flink besmeurd. Vals- 
spelers, slikkers, spuiters, criminelen, werd er gezegd en geschreven. Die verwijten kwamen niet uit de lucht 
vallen, want het wielrennen is altijd omgeven geweest met dubieuze randfiguren, met alle ellende van- dien. 
Natuurlijk hadden de renners hun eigen verantwoordelijkheid, maar zeer lang lieten jonge jongens, op de grens 
van volwassenheid en zonder veel schoolopleiding, zich meeslepen om bewust of onbewust grenzen overschri-
jden? Het is een onderwerp dat in verschillende biografieën blijft terugkomen. De laatste decennia lijkt het tij 
gelukkig definitief te zijn gekeerd. De jeugdige renners hebben bijna zonder uitzondering een goede opleiding 
gehad, weten wat er in de wereld te koop is en zijn op hun hoede. Trouwens, ook bij de vorige generaties geldt 
dat als de totale levensloop van de eerste honderd Nederlandse Tourhelden in ogenschouw wordt genomen, 
steeds een positief beeld resteert. Bij velen gingen de jaren rimpelloos voorbij, bij slechts enkelen waren er grote 
drama’s en menselijk leed. Ook al was niet iedereen een winnaar, kampioen, of een held die tot de verbeelding 
sprak, het waren stuk voor stuk heel goede renners, in hun tijd de fine fleur van het vaderlandse wielerpeloton. 

Het eerste deel van ‘Als je de Tour niet hebt gereden …’ gaat over de periode 1937-1971, vanaf het moment dat 
de eerste Nederlandse renners aan het wielerspektakel mochten deelnemen en Nederland langzaam de Tour 
ontdekte. Het tweede deel beslaat de periode 1972-1988, toen er ongekende Nederlandse successen te vieren 
waren. Het derde deel eindigt in 2017, waarin aanvankelijk nog slechts mondjesmaat feest kon worden gevierd, 
maar er de stille hoop was er nieuwe vette jaren zouden aanbreken.

Fred van Slogteren
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Col du VAM
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Van vuilnisbelt naar fietsbult naar Col du VAM

Je kan er niet omheen, de Col du VAM. De enige echte berg van Drenthe, te herkennen aan de rookpluim 
van afvalverwerkingsbedrijf Attero. Die is vanuit de auto goed te zien wanneer je over de A28 rijdt. Of als je 
over de heide fietst van het Dwingelderveld. Van de heide naar de vuilstort. Twee uitersten, maar wel twee 
heel mooie uitersten!

De Col du VAM, zo heet de berg nu. Maar als VAM-berg is ie groot geworden.

In 1929 werd de VAM opgericht, de Vuil Afvoer Maatschappij* , een afvalwerkingsbedrijf. Het vuil van de 
Randstad werd per trein naar de vuilstort bij Wijster vervoerd om te composteren. De compost werd geb-
ruikt voor bodemverbetering en ontginningsprojecten. Jarenlang reden lange, groene treinwagons gevuld 
met afval naar Wijster. Zo ontstond de VAM-berg. 

De berg werd begroeid met gras en er was één asfaltweg over de berg. En slechts éénmaal per jaar was de 
berg op de fiets te beklimmen, tijdens de Ronde van Drenthe. Deze wielerkoers door het Drentse land was 
al berucht en bekend en beroemd om de trajecten over de vele keienstroken en daar kwam de VAM-berg 
nog bij. Een kuitenbreker en al vaak viel hier de beslissing voor de grote finale.

Sinds 2018 is de berg, het dak van Drenthe, het hele jaar en voor iedereen toegankelijk. Wielrenners kun-
nen zich uitleven op de drie routes. Het gemiddeld stijgingspercentage is 10%. Wie kiest voor de meest 
noordelijke route pakt ook nog eens een keienstrook mee van 150 meter met een stijgingspercentage van 
maar liefst 15%. Wielrenners komen van heinde en verre om de Col du VAM van 4800 cm hoog te beklim-
men. Een naam die past bij een wielerberg!

m e t  D a n k  a a n :
e r i k  l u P P e s

D r e n t s e  f i e t s e r s

 D r e n t s e f i e t s e r s . n l

Ook mountainbikers kunnen hun hart ophalen. Tegen de flanken van de berg is een uitdagend parcours 
aangelegd. Wandelaars volgen slingerende paadjes op weg naar de top. Vaak tussen de schapen door, het 
geblaat klinkt je al van ver tegemoet. 

En boven op de top maken fietsers en wandelaars natuurlijk een selfie bij het inmiddels beroemde blauwe 
bord en genieten van een prachtig uitzicht over het Drentse land. 

Hier is ook informatiecentrum de Blinkerd.

Natuurlijk kun je ook met een ‘gewone’ fiets de Col du VAM beklimmen. Er zijn vakantiefietsers fietsen die 
bepakt en bezakt een aantal rondjes fietsen, ter voorbereiding op hun fietsvakantie. En wie de fietsroute 
Rondje Drenthe fietst heeft ook de mogelijkheid om de enige Drentse berg in de route op te nemen.

En er is goed nieuws! De Col du VAM wordt uitgebreid. In september 2023 wordt een tweede berg ‘ge-
opend’, direct grenzend aan zijn kleinere broertje. Daarmee wordt het Dak van Drenthe verhoogd tot 63 
meter! Dit biedt de fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers nóg meer recreatiemogelijkheden.

Die maand is de berg van 20 tot en met 24 september 2023 meteen het strijdtoneel van het EK Wielren-
nen. Dan kan heel Europa zien en meemaken waarom Drenthe dé fietsprovincie van Nederland wil zijn.

 
* In 1999 werd VAM verkocht aan het toenmalige Edon. Sinds 1 januari 2010 is de VAM een onderdeel van 
Attero, het voormalige Essent Milieu.

VAM Berg
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Italia “le Marche”Villa St Hubert
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Neerstrijken in de Auvergne? Jazeker! Maar hoe is 
dat nu gekomen? 

Het begon allemaal in 2003. Een totale ommez-
waai… Een andere invulling geven aan je leven: We 
gaan varen! Ons huis verkocht en een boot gekocht 
om via de rivieren en kanalen naar het zuiden van 
Frankrijk te varen, en dat voor een jaar. Tijdens 
deze bootreis is het idee ontstaan om een chambre 
d’hôtes te beginnen.

Wat startte als een klein idee eindigde in een actieve 
zoektocht naar een geschikt huis. Nadat we in een 
makelaarskrantje een advertentie hadden gezien van 
een villa in de Auvergne, zijn we daar gaan kijken. 
De villa, genaamd ‘Villa St. Hubert’ is gelegen in 
Saint-Nectaire, Puy-de-Dôme, voor ons toen totaal 
onbekend terrein. Het was, zoals men hier in Frank-
rijk zegt, een ‘coup de cœur’ voor het huis. Liefde 
op het eerste gezicht. Dit huis deed ons hart sneller 
kloppen …

Villa St. Hubert heeft een bijzondere geschiedenis. 
Het is gebouwd in de 19e eeuw. Na de eeuwwissel-
ing, vanaf omstreeks 1920, werd het een woonhuis 
van een dokter, in de tijd dat Saint-Nectaire nog 
een welvarend kuuroord was. Dankzij deze arts is 
het huis zoals het nu is, met alle decoraties aan de 
buitenkant, inclusief een klein torentje op de 2e 
verdieping

n e e r g e s t r e k e n  i n  d e  a u v e r g n e

Villa St Hubert

In de jaren 50 heeft de binnenkant van het huis een 
grote verandering gekend. Het werd verbouwd tot 
een villa met 7 appartementen voor mensen die in 
Saint-Nectaire kwamen kuren. Nadat we in 2004 
het huis hadden gekocht zijn we gestart met een 
grondige verbouwing, d.w.z. teruggebracht naar de 
originele staat. Uiteraard met behoud van zoveel 
mogelijk authentieke details.

We genieten elke dag nog van ons (t)huis.  
En zeker ook van de ruimte, de schone lucht, de 
adembenemende natuur, en de prachtige groene 
omgeving.

Al dit moois willen we graag met je delen! Kom 
gauw eens lang en ontdek zelf waarom wij hier heel 
gelukkig zijn. We verwelkomen je met een glimlach 
en zorgen dat je je snel thuis voelt. Ik ben trots op 
wat we bereikt hebben en ik vind het geweldig dat 
onze gasten de afgelopen jaren met een tevreden en 
voldaan gevoel kunnen terugkijken op een geslaagde 
vakantie of bezoek!

À Bientôt !

Dominique Koolloos

Voor meer informatie: www.fietsenisleuk.com

Saint-Nectaire
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Kom fietsen en hoogtemeters maken in de Au-
vergne! Fietsers kunnen hun hart ophalen in de 
directe nabijheid van onze B&B in Frankrijk. Niet 
alleen wielrennen op supermooie en rustige weg-
getjes,

Wielrennen in de Auvergne

Wielrennen in het middelgebergte

De Auvergne staat garant voor een afwisselende 
fietsvakantie. Direct vanuit Villa St. Hubert richting 
Le Mont-Dore beginnen de beklimmingen naar de 
Col de la Croix Morand, de Col de Guéry, de Col 
de Croix Saint Robert en de klim naar La Stèle. En 
mocht dat nog niet genoeg zijn, op 5 km afstand 
beginnen ook de beklimmingen naar de Col de 
Vendeix, de Col de la Sœur en naar de Banne d’Or-
danche. 

Dit alles in een zeer gevarieerd landschap. Van ruige 
open vlaktes, vulkaanlandschappen tot bossen met 
snelstromende beken. Korte en lange fietstochten, 
veel of minder hoogtemeters Het is allemaal mogeli-
jk. Dit alles maakt Villa St. Hubert een prachtig begin 
voor een sportieve fietsvakantie in de Auvergne, 
Frankrijk.

Mountainbike vakanties in de Auvergne

Mountainbiken in het vulkaangebied

Het Sancy massief in de Franse Auvergne heeft een 
vulkanische oorsprong en is verrassend uitdagend 
en afwisselend. Vanuit onze B&B in Saint-Nectaire 
kunnen er mooie mountainbike routes worden 
gereden. Vergezichten worden afgewisseld met rots 
partijen, meestal in een bos, waar zich dan ook de 
single track afdalingen bevinden. Er zijn mooie brede 
paden maar ook technische single tracks op rotsige 
ondergrond waar lopen

o n t d e k  d e  a u v e r g n e  o p  d e  f i e t s

Fietsen in Frankrijk

Een uitgebreid netwerk van paden

De hoogste bergen zijn in dit deel van de Auvergne bijna 
1900 meter. Het te overbruggen hoogteverschil is gemid-
deld zo’n 300 à 400 meter en zal tot zo’n 700 m gaan. Er is 
een uitgebreid netwerk van paden waarop het fantastisch 
mountainbiken is. Een prachtig begin voor uw mountain-
bike-vakantie in Frankrijk.

         210 beklimmingen
In de regio Auvergne zijn voor wielrenners 210 interessante 
beklimmingen te vinden tussen de 220 en 1608 meter 
hoogte.  
Gemiddeld hebben de beklimmingen hier een lengte van 
6.9 kilometer en overbruggen ze 328 hoogtemeters.
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Fietsen in Super-Besse

Op nog geen 25 kilometer van Villa St. Hubert, 
Saint-Nectaire ligt het ski- en mountainbike gebied 
Super-Besse.  Er zijn fietsroutes van verschillende 
niveaus toegankelijk vanaf de top van Puy de La 
Perdrix. Er is een fietspark in het hart van het bos 
en een kinder-zone voor de mini-bikers. En er zijn 
veel crosscountry mountainbiketochten die je de 
verschillende landschappen rondom Super Besse 
ontdekken. Zo is er voor iedereen wel een mooie 
fietsroute!

Super Besse en de downhill mountainbikeroutes

Ook heel mooi zijn de speciale downhill mountain-
bikeroutes die ze hebben uitgezet in Super-Besse. 
Je gaat met de kabelbaan omhoog en je kunt via 
verschillende afdalingen met   een verschillende 
moeilijkheidsgraad naar beneden fietsen.  
De skipistes waar je in de winter naar beneden skiet 
zijn nu mountainbike routes!

Fietsen in Puy-de-Dôme is één van de leukste 
manieren om dit gebied in Frankrijk te ontdekken. 
Om je te helpen jouw perfecte fietstocht te vinden, 
zijn we onze volledige verzameling fietsroutes in de 
regio nagegaan om je de 20 beste te geven. Klik 
op elke route om een compleet overzicht van alle 
informatie te zien, inclusief hoogteprofielen en on-
dergrond analyses, en bekijk echte tips en foto’s van 
andere komoot-gebruikers.

o n t d e k  d e  a u v e r g n e  o p  d e  f i e t s

Fietsen in Frankrijk

Fietsen in de Puy-de-Dôme

Beklim en daal de kraters af in dit schitterende 
vulkaanlandschap

 
      Fietsen voor iedereen!
De omgeving van de Puy-de Dôme staat toch wel 
bekend om zijn fiets mogelijkheden. Met name voor 
wielrenners en mountainbikers. Villa St. Hubert 
heeft comfortabele chambre d’hotes en gîte in deze 
prachtige fietsomgeving, waar-  bij je routes vindt 
voor de beginnende en de gevorderde fietsers. 

Ook bestaat er de mogelijkheid om fietsen te huren 
tijdens je vakantie.

Wielrennen in de Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-
Alpes)

De Puy-de- Dôme is een uniek gebied vol ongerepte 
natuur. Het is een heuvelachtige omgeving, maar de 
beklimmingen zijn net iets eenvoudiger dan in de 
alpen van Frankrijk. Een schitterend vulkaan gebied 
om doorheen te fietsen, Het is dan ook onderdeel 
van het grootste regionaal natuurpark van Frankrijk.

In de buurt van Saint-Nectaire beginnen de routes 
naar de Col de la Croix, Col de Guéry, de Col de 
Croix Saint Robert. Op 5 km afstand van Mont-Dore 
aan de andere kant van de berg beginnen ook de 
Col de Vendeix, Col de la Soeur en naar de Banne 
d’Ordanche. Een schitterend gevarieerd landschap 
om in te fietsen met korte en lange fietsafstanden, 
bergen en open vlaktes. Groot of klein verschil in 
hoogte meters.



                  3 4    3 5

Persoonlijk heb ik het mogen ervaren en heb deze tocht gemaakt. Je moet er niet al teveel 
over nadenken maar er gewoon van genieten.
Je fietst 30 meter onder de grond zonder verlichting, als je even je lamp uitzet is het aarde- 
donker? Het kan in Valkenburg!  
Het is niet koud, rond de 17 graden,ideale temperatuur voor een wijnkelder, wel is het enorm 
vochtig

Uiteraard moet je wel een helm opzetten, ik herinner me nog dat ik zeker 10 keer met mijn 
hoofd het plafond raakte.
Een fietstocht van 8 à 10 kilometer voert je door het immense gangenstelsel van de mergel-
grotten, het grootste ondergrondse gangenstelsel van Europa. Volg de ervaren gids steeds 
dieper het mysterieuze zachtgele mergelstelsel in tijdens deze actieve ontdekkingstocht.

Kortom, Grotbiken in Valkenburg is een absolute must voor de avonturier die op zoek is naar 
spanning en beleving!

Het sportieve arrangement is inclusief een ritje met de kabelbaan die je eenvoudig naar de 
70 meter hoger gelegen top van de heuvel brengt. Tijd om je weer even kind te voelen. Vlieg 
naar beneden in de meer dan 600 meter lange rodelbanen op de Valkenburgse heuvels!

Na 4 dolle ritjes is het tijd voor ontspanning op het panoramaterras. Hier genieten jullie van 
een drankje en vervolgen jullie je pad richting de grotten op 10 minuutjes lopen. Na afloop 
van het grotbiken loop je binnen een kwartier terug naar het gezellige centrum van Valken-
burg alwaar jullie kunnen genieten van een heerlijk vervolg van de dag op de gezellige terras-
sen. Dat hebben jullie wel verdiend na de inspanning!

Voor meer informatie

Een ultieme ervaring

Grot MTB
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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. 

Frederico Bahamontes
Een van de kleurrijkste renners uit Spanje is de inmid-
dels 94 jarige Frederico Martín Bahamontes, ook wel 
genoemd de adelaar van Toledo.

Geboren in de regio Madrid in Toledo, hij had drie 
zusjes.

Omdat zijn vader in de Spaanse burgeroorlog steun 
had gegeven aan de republikeinen, de verliezende 
partij en tegen de dictator Franco, kreeg het gezin geen 
pensioen.

De jonge Bahamontes ging over tot diefstal om toch 
het getinte kunnen onderhouden.

In 1946, op 18-jarige leeftijd, kocht hij zijn eerste fiets 
voor 150 peseta’s omgerekend een 300 € . Hij gebruik-
te de fiets om illegaal voedsel te smokkelen. Dat bleek 
achteraf een goede training te zijn want hij moest de 
Guardia Civil wel voor zien te blijven.

Het was tijdens deze activiteit dat Bahamontes een on-
bekende ziekte opliep, waarvan hij dacht dat het tyfus 
was. Terwijl hij zich verborg voor de Guardia Civil, die 
de opdracht had iedereen te arresteren die zich met 
de zwarte markt bezighield, stond hij in stilstaand water 
en werd gebeten door een mug (hoewel tyfus niet via 
muggen wordt verspreid). Dit leidde tot extreem ge-
wichtsverlies, haarverlies en koorts.[8] Na twee maan-
den in zijn huis te zijn opgesloten, keerde Bahamontes 
terug naar de zwarthandel, en nam deel aan zijn eerste 
wielerwedstrijd nadat twee andere zwarthandelaren 
hem hadden uitgenodigd. Op 18 juli 1947 fietste hij 
naar een nabijgelegen dorp waar de race begon en, 
met alleen een banaan en citroen als levensonderhoud, 
slaagde hij erin om als tweede te eindigen.

De carriere

Bahamontes kwam voor het eerst tegenover profes-
sionals te staan in de Vuelta a Asturias van 1953. Het 
deelnemersveld bevatte enkele van de sterkste wielren-
ners van Spanje en ploegen uit Italië en België.

Hij nam deel aan meer wedstrijden in Madrid en elders 
in Spanje voordat hij naar Barcelona verhuisde, de 
rijkste stad van Spanje.  

De directeur van de Spaanse ploeg, Julián Berrendero, 
koos Bahamontes voor de Tour de France van 1954 in 
de zomer van 1953, met de instructie om “te proberen 
hem te winnen”Hij weigerde aanvankelijk, verklarend 
dat hij geen Frans kende en “geen koffer had”, Hij ging 
hem toch rijden.

Hij werd eerste over de Col du Tourmalet en de Col de 
Peyresourde.  Het was echter de Col du Galibier die het 
belang- rijkst was; Bahamontes reed Jean Dotto naar 
beneden om de klim als eerste te beëindigen en won 
daarmee een prijs van 100.000 frank (€250 in 2021), 
evenals bergpunten die hem de overwinning in het 
bergklassement bezorgden. Hij werd 25e.

Hij won uiteindelijk de Tour de France in 1959 en in 
totaal 6 keer het bergklassement. De Vuelta won hij 
overigens nooit.

In 2013 tijdens de 100e Tour de France werd hij 
uitgeroepen tot de beste klimmer in de historie van de 
tour de France

Er is een verhaal dat hem onsterfelijk maakte: tijdens 
zijn eerste Ronde van Frankrijk, in 1954, reed Federi-
co Bahamontes als eerste de Tourmalet over, stapte 
van zijn fiets en at een ijsje tot de eerste achtervol-
gers eraan kwamen. Of dit verhaal nu uit zijn context 
is getrokken of niet, het typeerde de Spanjaard: hij 
amuseerde zich in de bergen. Aanvallen, voorsprong 
nemen, als eerste de top overschrijden en vervolgens 
wachten. Er gaan geruchten die zeggen dat hij angst 
had om alleen te dalen.

Bahamontes; een wielrenner met een verhaal
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François Majeau, een in Nederland woonachtige 
Fransman, is zelf niet zo’n sporter. Een wielerfanaat 
is hij ook niet. Desondanks trekt hij in de wielerwek-
en met plezier de gordijnen dicht en zet hij Eurosport 
aan als de Tour de France of de Giro d’Italia worden 
verreden. De triomf en tragedie van de renners van 
deze tijd blijven haast bovenmenselijk, maar wat hem 
vooral fascineert, is de magie, de mythevorming en 
de nostalgie van de renners van weleer. Zij moesten 
het doen zonder de verbluffend snelle technische 
vooruitgang, zonder voedingsadviezen en zonder 
het grote geld; zij hadden geen Jumbo-Visma-team 
achter zich, maar stonden ze er alleen voor in de ki-
lometers langere en veelal ongeasfalteerde etappes 
dan de renners nu moeten afleggen. Je trapte je 
gewoon allemaal met dezelfde kansen en minimale 
middelen vele duizenden slagen in de rondte. Lekke 
band? Zelf wisselen. Honger?

Zie maar hoe je die stilt. Het afzien en de heroïek van 
de renners namen daardoor nog grotere proporties 
aan dan ze nu doen. Een serie klassieke wielerfoto’s 
wekten Majeaus nieuwsgierigheid naar de verhalen 
achter de gefotografeerde momenten en renners. 
Hij begon ze te verzamelen.

Zo las hij in het boek Tour de France, de grootste win-
naars (2010) van Aart Aarsbergen en Peter Nijssen 
een aantal prachtige anekdotes die hij kon koppelen 
aan zijn collectie foto’s. Eén ging over de Vlaamse 
Lucien Buysse, ‘De Rots’, die in 1926 de Tour won. 
Voor hij zijn rit begon, stopte hij onder meer een half 
pond suiker, vier rauwe eieren, een paar koteletjes 
en wat met jam of hesp besmeerde boterhammetjes 
in zijn eetzak, maar vóór de eerste controle kwam, 
had hij alles al op en sloeg hij opnieuw eenzelfde 
hoeveelheid eten in (over het waar en hoe blijft het 
gissen). 

Classics Tour de France
d i s t r i b u t e d  b y  l a M i n a r t
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Andere renners hadden minder kracht dan Buysse, 
zoals de Fransman Jacquinot, die op 3 juli 1922 zijn 
lunch in een cafeetje in het Zuid-Franse Hostens 
nuttigde. Jacquinot, de behaarde benen flink be-
modderd, was op dat moment al meer dan 20 uur 
onderweg en slobberde in dat cafeetje snel wat soep 
en een glas wijn weg. Door het open raam zien we 
het hoofd van een toeschouwer die vol bewonder-
ing naar deze etende wielerheld kijkt. De blik van de 
ober spreekt trouwens ook boekdelen. In zijn café 
komen normaliter geen renners die snel-snel-snel 
iets moeten nuttigen. Zo’n snelle bediening is hij 
helemaal niet gewend. 

Om Jacquinots schouders hangen wat binnenban-
den – je moet tenslotte goed voorbereid het par-
cours ingaan en dan kun je maar beter wat reserve-
bandjes bij je hebben. Zijn fiets heeft hij mee naar 
binnen genomen en staat binnen handbereik tegen 
zijn tafel - er zou maar eens iemand mee vandoor 
kunnen gaan, die jongen bij het raam bijvoorbeeld. 

Als je naar zo’n foto kijkt, hoop je dat Jacquinot 
genoeg kracht heeft opgedaan om verder te kun-
nen, maar helaas blijkt dat hij de volgende dag zal 
moeten opgeven vanwege zadelpijn, hetgeen niet 
verbazingwekkend is,want als je dat spitse, naar 
boven wijzende, keiharde zadel ziet dan verbaas je 
je erover dat Jacquinot het überhaupt zo lang heeft 
uitgehouden in dat armoedige, zeemloze broekje 
van hem. 

Anekdotes als bovenbeschreven geven de verzamel-
ing van de collectie een diepere dimensie. Het boeit 
Majeau om speurwerk te verrichten om erachter te 
komen wie er op de foto staat of staan afgebeeld, in 
welke etappe dat was en in welk jaar de wedstrijd 
zich afspeelde. Valt er meer over te vinden? Welke 
verhalen zitten er nog meer achter? Soms staat er 
iets in de encyclopedie van de Franse sportkrant 
l’Equipe, of in bijvoorbeeld het bovengeciteerde 
boekje over de Tourwinnaars, maar soms heeft 
hij niks anders dan een afbeelding die hij niet kan 
duiden. En dan moet je gewoon geluk hebben om 
ergens achter te komen.

Zo stond Majeau in 2010 in Kortrijk bij een wiel-
erevenement toen een dame bij zijn stand een oude 
foto aanwees van een wielrenner die op zijn rug een 
wiel meetorst met een slag erin. Enthousiast riep ze: 
‘Hee, dat is mijn grootvader, Léon Scieur! Die foto 
hangt ook bij ons thuis. Hier fietst hij met het wiel 
dat zijn littekens heeft veroorzaakt.’

Majeau raakte met haar aan de praat, en be-
greep dat deze renner met de bijnaam De 
Locomotief niet zomaar een renner was.  
Scieur had na een valpartij de pech dat hij volgens 
het reglement zijn gehavende achterwiel met ge- 
broken spaken en al diende mee te nemen naar de 
finish. Dat kon hij niet anders dragen dan op zijn rug. 
Tweehonderd kilometer lang priemden de spaken in 
zijn rug. De lijdende held. De littekens zouden tot 
aan Scieurs dood zichtbaar blijven, maar hij won wel 
mooi de Tour de France. 

De foto uit de collectie van die renner met dat wiel 
op zijn rug verbeeldde precies dat moment van de 
onverzettelijke sporter en zijn littekenanekdote, 
waardoor de foto voor Majeau meer betekenis heeft 
gekregen.

Hoewel hij de laatste Tour een fantastisch spektakel 
vond, ligt Majeaus interesse toch in oude wieler- 
afbeeldingen uit de jaren tussen de twee werel-
doorlogen in. Mensen hadden behoefte aan pos-
itieve helden, aan heroïek en entertainment.  
De zomervakanties waren geïntroduceerd en de 
Tour was een feest voor velen geworden. 

De gouden tijden van de Tour liggen in Majeaus op-
tiek in de jaren ’50, met toprenners als Coppi, Barta-
li, Bobet en Kübler, en daarna werd de Tour commer-
ciëler, met karavanen, sponsors en de media. 

Voor wie nieuwsgierig is, geven de oude foto’s een 
toegang tot de wielerhistorie en een voorbij tijd-
perk.  
Wie in de geschiedenis van de Tour de France duikt, 
ziet universele sportverhalen vanuit zwart-wit in 
kleur veranderen.  
Langzaam wordt alles moderner, sneller, duurder.

Voor meer informatie: www.fietsenisleuk.com

Tour de France 1922 (5372Km), Sables- d’Olonne-Bayonne 482km :  Fransman Jacquinot, 20h onderweg en soep in Hostens.(copyrights Presse E Sports)

Tour de France 1921 (5484km): Leon Scieur (met wiel op de rug), Metz-Duinkerken, 433km, 22 juli 1921 (copyrights Presse E Sports)
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Aangepast fietsen
e e n  k o r t e  u i t l e g

Aangepast fietsen

Voor niet iedereen is een traditionele fiets een juiste oplossing om verschillende redenen is een 
aangepaste fiets een oplossing waardoor men prettiger kan deelnemen aan het (fiets)verkeer. 
Ik heb voor u een kort overzicht gemaakt.

De driewieler

De klassieke driewieler is voor mensen die problemen 
hebben met het gevoel van evenwicht. Het voordeel is 
dat men vanuit stilstand kan gaan fietsen.

Met een hoge driewieler moet je opnieuw leren fietsen 
en is niet stabiel in de bochten.

Er zijn ook zitfietsen met een stoel, welke aanmerkelijk 
stabieler zijn en comfortabeler om mee te fietsen.

De ligfiets

De ligfiets-driewieler heeft een goede stoel en is veel 
stabieler in de bochten.

Voor veel mensen te laag om in en uit te stappen, maar 
er zijn intussen ook ligfiets-driewielers met een verhoog-
de stoel.

De handbike

Om ook zonder je benen te gebruiken te kunnen fietsen 
is de handbike ontwikkeld. Het is bovendien absoluut 
topsport wat deze sporters laten zien. 

Onlangs te zien in de avond etappe, Jetze Plat, de 
Paralympisch Kampioen Triathlon, handbike.  Hij fietste 
de Alpe D’huez op.

De duofiets

Een speciale fiets om met iemand te fietsen die zelf niet 
meer (zo goed) kan fietsen is de duofiets. Een prachtig 
vervoermiddel om iemand een middag mee te nemen 
op de fiets.
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Op de fiets naar de boer

Fietsen voor m’n eten van de boer

Fietsen voor m’n eten is een landelijk consumentenplatform met regionale kracht om mensen te stimuleren meer 
lokaal hun eten te kopen rechtstreeks bij boer of teler. Fiets en ontdek je dagelijkse eten in je buurt.

Hoe is het begonnen?

In 2017 was Marja van der Ende alleen op vakantie in Zeeland, zonder auto met alleen haar fiets. Ze ontdekte waar ze 
lokaal boodschappen kon doen bij kraampjes langs de weg en rechtstreeks bij boeren en kwekers in een automaat 
en in boerderijwinkels. Thuis gekomen in het Westland startte ze de eerste facebookgroep op ‘Fietsen voor m’n eten 
– Westland’. Hierin plaatsen leden waar ze hun streekproducten als ‘buit’ gekocht hebben om zo ook andere leden 
enthousiast te maken. Tijdens corona ontplofte het ledental van haar openbare groep, doordat steeds meer mensen 
kleinschalige winkels opzochten. Het werd een besloten groep die inmiddels meer dan 18.000 leden telt. In 2022 zijn 
er inmiddels 20 regio’s bijgekomen met een eigen regionale, openbare facebookgroep met in totaal meer dan 58.000 
leden. Dus er is duidelijk een behoefte aan een nieuwe manier van boodschappen doen. 

Samen met Jacoline Peek-Hamoen en andere voorfietsers verbindt zij de boer weer met de burger.

Mensen krijgen meer het besef dat de supermarkt niet de enige plaats is waar je je boodschappen kunt doen. 
En dat een pak melk nog altijd van de koe komt.

Ook kwekerijen, kleine winkeliers en marktkramen staan bij ons op de kaart.

Het ultieme doel is je volledige boodschappenlijstje buiten de supermarkt bij elkaar te sprokkelen.

Marja is al vijf jaar niet meer in een supermarkt geweest.

v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e

w w w . f i e t s e n i s l e u k . c o m

Waarom is Jacoline een BoerBurgerVerbinder?

Aangezien er steeds minder boeren zijn en dit aantal helaas door overheid verder dreigt in te perken, zijn er 
steeds minder mensen die een boer in de familie of kennissenkring hebben en weten wat een boer allemaal moet 
doen om zijn/haar producten te oogsten, dieren verzorgen, bodem te benutten, regelgeving en administratie, 
investeringen voor dierwelzijn, milieu en klimaat. 

Fietsen
voor mijn

eten

Jacoline is in Cothen geboren, een dorpje in provincie Utrecht waar ze op groeide 
op een boerderij waar oma, ouders en kinderen woonden met de zorg voor het 
melkveebedrijf met kippen. 

Haar zus heeft met haar gezin het bedrijf voortgezet en met kaasmakerij en winkel 
uitgebreid. Voordat Jacoline het ouderlijk huis verliet, hielp ze ook weleens mee in de 
kaaswinkel en vroeger bij  ‘t voeren en uit de wei halen van de koeien. Qua werk heeft ze  
vooral in de grote steden gewerkt op gebied van marketing, sales en evenementen.  
In 2002 is ze ‘teruggekeerd’ in de boerensector bij een voerleverancier en  
agrarisch makelaar en haar man geeft fokkerijadvies aan melkveehouders, dus 
voeling met deze markt is gebleven. Inmiddels verbindt ze op een laagdrem-
pelige manier boeren en burgers via Fietsen voor m’n eten, maar ook als landelijk 
coördinator ‘Boer in de Klas’  op basisscholen en via berichten en vlogs over 
boeren om hen te helpen met hun (sociale) media.  

Wat ik leuk vind aan fietsen voor mijn eten is, dat je onderweg òf nieuwe verkoop-
punten ontdekt òf een praatje kan maken en als je interesse hebt, vertelt de 
boer(in) je graag meer over het bedrijf of hoe je iets klaarmaakt. Het is ook een 
sport geworden om te kijken hoeveel boodschappen je in fietstassen en krat 
mee krijgt. Bovendien kun je gaan wanneer je wilt, zelfs ‘s avonds zijn er meer-
dere verkoopautomaten open.

Haar motto is: “Leef, eet en geniet (h)eerlijk van het platteland, het liefst op de 
fiets.”

Leef, eet en geniet (h)eerlijk van het platteland, het liefst op de fiets’

f o t o g r a f i e :
f i e t s g r o e P   j . o .  v o o g t  /  P u r e D o P h o t o g r a P h y  /  m a r i j k e  v e r h o e f
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Fietsroutes & activiteiten

De speciale fietsroutes worden gedeeld met apps als RidewithGPS, GoogleMaps, fietsknooppunten, route.nl, maar 
de bekende fietsknooppunten komen meestal niet langs de boerderijwinkels. 

Op onze website vind je vele routes van 7 tot 80 km afstand. 

Voorfietser Petra Wevers heeft in West-Brabant, Goeree-Overflakkee en de zes gemeenten van

Waterpoort, al diverse gedrukte en digitale fietsroutes gemaakt, want een grote groep fietsers heeft toch liever iets 
op papier bij zich onderweg. 

Zij heeft ook het voedseleducatieprogramma ’n Bietje Gezond ontwikkeld. Scholen gaan oogsten en koken bij de 
boer en ze organiseert fietsevenementen voor (jonge) gezinnen, waarbij zij samen met hun (klein-)kinderen hun 
eigen “ ‘n Bietje Gezond” recept bij elkaar fietsen.

In de regio Kromme Rijnstreek stimuleert Christie de Vrij de bewoners en toeristen met een stempelkaart waarbij je 
stempels verzamelt en een aanbieding krijgt bij de bezochte verkooppunten. Ook is er een Tour de Boer-route die 
als bedrijfs- of teamuitje te boeken is. 

Marja heeft in het Westland al diverse ‘soep-fietsroutes’ gemaakt waar je onderweg je ingrediënten haalt voor haar 
soeprecepten.

Samenwerking met Fietsen is leuk

De komende tijd brengen wij u graag in contact met de mooie locaties  waar je in je regio terecht kunt voor het 
kopen van (h)eerlijke producten rechtstreeks van de boer.

Ook gaan we met de camera op pad voor 24BicycleTV om live de prachtige locaties te bezoeken. 

Je zult er versteld van staan hoeveel boerderijwinkels er bij jou in de buurt zijn. 

Bovendien kun je de auto laten staan, scheelt je ook parkeerstress en kosten.

Kort en goed:

• Lekker op de fiets

• Natuurlijke producten

• Een heerlijk uitje

• Ook jouw kinderen zullen er met volle teugen van genieten

v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e

w w w . f i e t s e n i s l e u k . c o m
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v i n D  D e  l e a s e D e a l e r  b i j  j o u  i n  D e  b u u r t

w w w . v e l o y o u . n l

Gewoon altijd zorgeloos fietsen 
en weten  waar je aan toe bent
Dat is eenvoudig te realiseren
Geen verrassingen achteraf en 

altijd het allernieuwste model rijden.
Of het nu een racefiets , E-bike of MTB is 

Voor een vast bedrag per maand
Ook benieuwd wat jouw prijs is?

Je weet het binnen 10 seconden
veloyou.nl

Q w i c  R D 9
€  2 . 0 9 9

T c R  A D V A N c E D  D i S c  0 
€  4 . 2 9 9

F A T H O M  2 9  1 
€  1 . 7 9 9
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Wij zijn Erik en Hetty Luppes, Drentse Fietsers.

 We wonen in Drenthe, fietsen graag in onze eigen 
provincie en (soms) ver daarbuiten en zoals zoveel 
fietsers delen we graag onze belevenissen en ervar-
ingen. 

Dat doen we o.a. via onze social media, maar ook 
via de website www.drentsefietsers.nl. Zo laten we 
zien waar en hoe we onderweg zijn, maar we hopen 
vooral anderen te inspireren. Het gaat ons niet om 
kilometers maken, maar om het actief bezig zijn, ge- 
nieten van de natuur en verschillende landschappen 
én de ontmoetingen onderweg. 

En om te laten zien dat een eind fietsen niet ingewik-
keld is. Een fiets, een fietstas, een route, wat proviand 
en gáán!

Inspireren

Hoe mooi is het wanneer je een appje krijgt van  
iemand die nooit ‘voor z’n lol’ fietst, maar dankzij ons 

enthousiasme toch eens een rondje is gaan fietsen. 
En het leuk vond en de smaak te pakken heeft! Of de 
meer ervaren fietsers die graag gebruik maken van 
de routes die we gefietst hebben. We plaatsen re-
gelmatig een kort verslag en foto/video-impressie op 
de website en het gpx-bestand van de route is altijd 
gratis te downloaden. 

Hier doen we het voor. Iedereen op de fiets! 
Genieten. De wereld is zo mooi. Ook dicht bij huis.

d r e n t s e  f i e t s e r s  g a a n  v o o r  M é é r  r o n d j e s

Rondje Drenthe

Rondje Drenthe

Op een zaterdag in november 2018 waren we 
onderweg in Zuidoost-Drenthe, een regio in onze 
eigen provincie waar we nog nooit gefietst hadden. 
We waren aangenaam verrast. Het was er zó mooi, 
ondanks dat het een frisse, winterse dag was. De 
zon scheen wel en gaf het landschap een prachtige 
gloed. Met name het Bargerveen was indrukwek-
kend. 

En we bedachten ons: we noemen ons dan wel 
Drentse Fietsers, maar kennen onze eigen provin-
cie nog niet eens! We gaan vaker op zoek naar het 
onbekende Drenthe. 

Langeafstandsfietsroute

En al pratend en denkend gingen we ook dóen! 
In onze hoofden ontstond een nieuwe fietsroute 
door Drenthe. Een ándere en langere route dan de 
bestaande routes in de provincie. Het moest iets 

bijzonders worden. We gingen fietsen, routes mak-
en, routes schrappen, leuke plekjes langs de route 
beschrijven, nóg eens weer fietsen… Na ruim een 
jaar waren we klaar. Rondje Drenthe was áf! 

  Rondje Drenthe was een feit!
Uniek

De eerste langeafstandsfietsroute van Drenthe was 
een feit!

De fietsroute van meer dan 300 kilometer volgt 
zoveel mogelijk de provinciegrens en is nagenoeg 
autoluw. En omdat het een rondje is, kun je zelf bep-
alen waar je met de route begint. Je komt er vanzelf 
weer terug. Wij vinden dat belangrijk omdat de 
meeste bestaande LF-routes een verschillend begin- 
en eindpunt hebben en je vervoer van en naar die 
punten moet regelen.
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Routeboek en website

In het routeboekje vind je behalve de routebeschri-
jving ook overzichtelijke routekaartjes. Ook staan  
horeca en overnachtingsmogelijkheden aangegeven. 
En we beschrijven kort bijna 30 Kiekplaotsen. Dat zijn 
bijzondere plekjes langs de route, waarvoor je echt 
even moet afstappen.

Uit ervaring weten we dat routeboekjes niet heel uit-
gebreid hoeven te zijn. Wij willen graag de routebes-
chrijving en een duidelijke kaart. Uitgebreide verhalen 
en informatie over musea, historie en landschap vin-
den we overbodig. Als fietser wil je korte en bondige 
informatie. En als je meer wilt weten? Dan zoek je dat 
via Internet snel genoeg op.

Via de website is de route te downloaden en op 
de kaarten zie je het actuele overzicht van over- 
nachtingsmogelijkheden, horeca en fietsenmakers. 

Ook vermelden we hier evt. wijzigingen in de route. 
Ook kan het routeboekje hier besteld worden.

Is de route een succes?

Nou en of. Bijna 1500 routeboekjes zijn er al verkocht 
en de route wordt volop gedownload.

De reacties zijn heel positief. We krijgen zo nu en dan 
een opmerking over de routebeschrijving en die tips 
nemen we graag over. Want de route moet voor ie-
dereen en altijd goed te volgen zijn.

En het succes vroeg om een vervolg! Inmiddels heb-
ben we ook Rondje Groningen en Rondje Friesland 
ontwikkeld en uitgebracht!

Rondje Utrecht en Rondje Zeeland

Ons enthousiasme is overgeslagen naar andere  
fietsers. 

We hebben goede afspraken gemaakt over het con-
cept en: er is ook een Rondje Utrecht!

En er wordt hard gewerkt aan Rondje Zeeland! Ook 
vanuit deze provincie kregen we de vraag of hier een 
Rondje ontwikkeld zou mogen worden. Nou, heel 
graag natuurlijk. We hopen binnenkort meer te kun-
nen melden over de voortgang hiervan.

i e d e r e  p r o v i n c i e  e e n  r o n d j e

Rondje Fietsen

Elke provincie een Rondje?

Wat ons betreft wel! Het is voor onszelf niet te doen 
om Rondjes te maken van de andere provincies. Daar-
om zijn we zo blij met de initiatieven die er vanuit 
Utrecht en Zeeland genomen zijn. Want als inwoner 
én fietser van een provincie weet je zelf heel goed 
wat de mooiste route is om de rest van Nederland te 
laten kennismaken met jouw provincie.

Wat moet je er voor doen en wat krijg je ervoor ter-
ug?

Eerlijk is eerlijk: het ontwikkelen en uitgeven van een 
fietsroute zoals Rondje Drenthe is niet zomaar iets. 
Het vergt een behoorlijke investering van je. En het 
is nooit klaar. Want ook de promotie van de route en 
het up to date houden ervan horen erbij. 

Ook moet je financieel de zaken goed regelen.  
Subsidieaanvragen doen, contact onderhouden met 
de provincie, recreatieschap etc.

Maar het levert je enorm veel voldoening op. Je maakt 
je eigen route, je geeft een routeboek uit en lanceert 
een website. Dat is toch best iets bijzonders.

En vooral: je krijgt enthousiaste reacties van dankbare 
fietsers.

Interesse?

We vertellen je graag meer. Dan gaan we ook in op 
de afspraken die we maken en het contract wat we 
met elkaar afsluiten. 

Goed nieuws! Samenwerking 24bicycle.tv

We zijn blij dat we met 24bicycle.tv een partner heb-
ben gevonden waar alle Rondjes een eigen platform 
krijgen. Onder de noemer Rondje Fietsen gaan we 
hier de huidige én alle nieuwe Rondjes promoten.  
 Ieder Rondje behoudt zijn eigen website, maar via dit 
24bicycle.tv kunnen we de Rondjes nóg beter onder 
de aandacht brengen van fietsend Nederland.

Want dat is wat we willen: Iedereen op de fiets. Waar 
dan ook en hoe dan ook. Jong en oud, als solofietser 
of met je gezin of vrienden. Op een tandem, e-bike, 
ligfiets of een ‘gewone’ fiets. 

Drie dagen onderweg of drie weken. Het maakt alle-
maal niet uit. 

Genieten, dat gunnen we iedereen.

Wil je ons beter leren kennen?

Kijk voor meer informatie op:

www.fietsenisleuk.com
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