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De Tour de France staat weer voor de deur. Wie herinnert zich dan niet hoe vorig jaar de Belkin-renners Bauke Mollema en Laurens ten Dam in het kielzog van
de Tourwinnaar Chris Froome meereden om het eremetaal? Mollema kijkt alvast
vooruit naar een nieuwe confrontatie met Keniaanse Brit. “Froome blijft voor mij
de grote favoriet voor de komende Tour, maar ik wil het hem zeker lastig gaan maken.” tekst: Willem Kieviet
Voor Bauke Mollema (27) was de vorige
editie van La Grande Boucle een prachtige ervaring om mee te maken. “Voor mij
was het de eerste keer dat ik in de Ronde
van Frankrijk een hele lange tijd meestreed
voor de podiumplaatsen.”
Bau en Lau
De eerste bergrit naar Ax-3 Domaines heeft
een plaats gekregen in ons collectieve geheugen. Mollema leverde samen met zijn
kompaan Laurens ten Dam vuurwerk op
de ﬂanken van het Plateau de Bonascre,
nabij Andorra. Oud-tourwinnaar Alberto
Contador wordt op achterstand gereden.
Froome wint de rit, maar daarachter richten de media opeens hun blik op dat onbekende Nederlandse duo: het koningskoppel ‘Bau en Lau’ is geboren.
Na een gedenkwaardige waaieretappe –
Froome komt geïsoleerd te zitten – staat
wielerminnend Nederland op z’n kop. Mollema staat dan tweede in het algemeen
klassement met uitzicht op het geel. Die
tweede plaats zal hij tot en met de zestiende(!) etappe vasthouden. Uiteindelijk wordt
hij zesde in Parijs. “Ik kijk met een goed gevoel terug op de Tour van vorig jaar. Een
zesde plaats in het eindklassement is niet
slecht, maar uiteindelijk gaat het voor een
profwielrenner altijd om winnen. Gelukkig
kon ik het jaar 2013 goed afsluiten met een
etappewinst in de Vuelta, de Ronde van
Spanje.”
Podiumplaats
Ook dit jaar wil Mollema meedoen voor
een podiumplaats. “Het algemeen klassement heeft inderdaad de hoogste prioriteit voor mij. Toch wil ik me niet blindstaren
op een bepaalde positie in het klassement.
De factor geluk, bijvoorbeeld wel of niet bij
een valpartij betrokken zijn, heeft ook zo z’n
invloed op het verloop van een grote ronde. Tegelijkertijd is het zo dat als er voor
mij kansen zijn op een ritzege, ik daar ook
vol voor zal rijden. Het klinkt als een cliché,
maar ik wil er het maximale uithalen.”
Gesink
Vorig jaar had Mollema veel steun aan Ro-
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bert Gesink in de voorbereiding van de ﬁnale van de bergetappes. Gesink liet zich dit
voorjaar opereren vanwege terugkomende
hartritmestoornissen en zal de Tour van
2014 niet rijden. “De volledige Belkin-selectie wordt normaal gesproken na de Ronde
van Zwitserland bekendgemaakt. Ik denk
dat de selectie wel in grote lijnen hetzelfde
is als vorig jaar, op Gesink na. Er zal weer
een uitgebalanceerde ploeg staan met goede klimmers en renners voor het vlakke. En
met renners die uit de voeten kunnen met
de kasseienetappe die dit jaar is opgenomen in het etappeschema, zoals Sep Vanmarcke en Lars Boom.”
Routeboek
De nuchtere Groninger – nu wonend in het
Friese Leeuwarden – heeft misschien bij
sommigen het imago van een ijskonijn. Iemand die zich niet gek laat maken door opjuttende cameraploegen of fans, en ’s ochtends bij de thee de etappe van die dag
eens rustig doorneemt. Dat is schijn. “Ik
heb het routeboek al aardig in mijn hoofd
zitten. De etappes met ﬁnish bergop zijn
omcirkeld. Aan het eind van de eerste Tourweek rijden we de Elzas in. Die etappes
kunnen al heel zwaar zijn. Dat werk moet
mij goed liggen. Al met al denk ik dat het
parcours van dit jaar zwaarder is dan dat
van vorig jaar.”
Favorieten
De grote vraag blijft natuurlijk wie op zondag 27 juli de gele trui mag aantrekken.
Mollema is daar helder over: “Chris Froome
is en blijft voor mij de grote favoriet voor de
eindzege. Hij is enorm sterk, en heeft met
Team Sky een goede ploeg om hem heen.
Daarachter komt Contador, die zijn oude
niveau dit jaar weer te pakken lijkt te hebben. Daarna komt denk ik een grote groep
renners onder wie Nibali, Valverde, Kwiatkowski, Van Garderen, Betancur, Pinot,
Kreuziger en ikzelf. En dan is Quintana nog
afwezig.”
Voordat de Tour van start gaat, heeft Mollema eerst nog een hoogtestage in de Sierra
Nevada (Spanje), en ﬁetst hij de Ronde van
Zwitserland. Het Nederlands Kampioenschap houdt hij dit jaar voor gezien.

MOLLEMA BEREIDT
ZICH VOOR OP DE
TOUR DE FRANCE 2014

FROOME
DOES IT
AGAIN!

We hopen van niet, maar we denken
van wel. Dat de Tour van 2014 wat het
algemeen klassement betreft een tikje saai wordt. Spektakel genoeg in de diverse waaier-, kasseien- en bergritten,
maar de uitkomst staat wat ons betreft
vast: Christopher Froome wint de Tour de
France 2014. Tenzij Contador deze zomer
in bloedvorm verkeert. Onze top 5…
1. Christopher Froome
Vijf keer maar liefst ligt de ﬁnish op een berg,
één keer is er een lange tijdrit. Voeg daarbij het
feit dat Team Sky achterlijk sterk bezet is met
Richie Porte als luxeknecht, en het mag geen
twijfel meer lijden dat de in Kenia geboren Brit
Christopher Froome topfavoriet is in deze Tour
de France. Hij reed bitter weinig wedstrijden in
2014, maar wat hij reed, reed hij goed. Erg goed.
Zo won hij de sterk bezette Rondes van Oman
en Romandië. Vorig jaar wist alleen de dit jaar
afwezige Colombiaan Nairo Quintana binnen de
vijf minuten te blijven in het algemeen klassement. We verwachten dat die rol dit jaar voor
Contador is weggelegd.
2. Alberto Contador
Vorig jaar ietwat tegenvallend, maar als de voortekenen niet bedriegen, zal de 31-jarige Spanjaard Alberto Contador er deze Tour de France
weer staan. Welke voortekenen dat zijn? Nou,
bijvoorbeeld het feit dat Contador in 2014 vier
etappekoersen reed, daarbij tweemaal tweede werd en tweemaal de betreﬀende ronde op
zijn naam schreef. Zo won hij de Tirreno-Adriatico met overmacht. En in april zegevierde hij in
de Ronde van het Baskenland. Voorwaar geen
misselijke koersen. Met de sterke Roman Kreuziger als teamgenoot zou hij, mits hij de blakende vorm voortzet, het Froome erg moeilijk moeten kunnen maken. Tijd winnen is een mogelijkheid op de kasseien, die Contador dit jaar nauwkeurig verkende met de Nederlandse specialist
Steven de Jongh.
3. Vicenzo Nibali
Grote kanshebber voor de andere podiumplek
is de Italiaan die rijdt in Kazachstaanse dienst,
Vicenzo Nibali. Goede renner, goede klimmer,
goede tijdrijder. Maar net niet de absolute top.
Zijn combinatie van kwaliteiten maakt hem wel
tot een complete ronderenner. Reed dit jaar
echter nog geen deuk in een pakje boter. Relatief gezien dan. Zijn beste resultaat was de vijfde plek in de Ronde van Romandië, achter renners als Spilak en Frank. Kortom, de kans is niet
groot dat hij een echte concurrent van Froome

en Contador zal zijn, maar best of the rest zou
de kopman van Astana zomaar kunnen worden.
4. Alejandro Valverde
Voor Belkin was het een mooie dag, 12 juli
2013. In die waaieretappe in de Tour zette de
ploeg de met een lekke band kampende Spanjaard Alejandro Valverde op grote, grote achterstand. Met bijna tien minuten aan de broek
kon die een grote streep zetten door zijn Tour
de France. Toch toonde Valverde karakter, reed
uitstekende Alpenetappes en eindigde op een
keurige achtste plek in het eindklassement. De
wetenschap dat een podiumplek erin had gezeten, zal de Spanjaard nog altijd pijn doen. Hij zint
op wraak en in het voorjaar van 2014 toonde hij
vorm met een prachtige overwinning in de Waalse Pijl, een fraaie tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik en een vierde in de Amstel Gold Race.
Ook won hij de Ruta del Sol. Valverde lijkt er dus
klaar voor en is de grootste uitdager van Nibali voor de derde trede op het podium. Wel moet
hij afrekenen met de zwakke dagen in de Tour
de France, want daarvan lijkt hij altijd last te hebben. Verder dan een zesde plek is Valverde namelijk nooit gekomen. Maar dit jaar zal dat anders zijn.
5. Richie Porte
In de luwte van kopman Froome rijdt een klasbak rond in de vorm van superknecht Richie
Porte. De Australiër van Sky klimt met de besten en heeft een toptijdrit. Zou zomaar op het
podium kunnen komen als hij in supervorm verkeert en het werk dat hij voor Froome moet verrichten goed verteert. Maar we vermoeden dat
hij Froome lang en zwaar zal moeten bijstaan.
Vandaar niet meer dan een eervolle vijfde positie voor Porte deze Tour.
Er zijn wel twintig renners die in aanmerking komen voor de overige ereplaatsen. Wij zien Kwiatkowski, Mollema, Van Garderen, Rui Costa en
Pinot in de toptien rijden. Verder vermoeden we
dat Kittel de groene trui pakt en dat de bergtrui bestemd is voor een Fransman: Rolland.
Voor Nederland is 2014 een fantastisch wielerjaar tot nu toe, met als onbetwiste hoogtepunten de winst van Niki Terpstra in Parijs-Roubaix,
de verbluﬀende ritzeges van Tom-Jelte Slagter
en Moreno Hoﬂand in Parijs-Nice en de ritwinst
van Pieter Weening in de Giro d’Italia. En daar
gaat een overwinning in de Tour bijkomen, zo
vermoeden we. Eindelijk weer een etappezege,
wat zou dat mooi zijn. Mollema, Ten Dam, Terpstra, Slagter en Dumoulin zijn op voorhand de
grootste kanshebbers daarvoor.

NM TOUR

PRIJZENFESTIVAL

NIEUWE MEERBODE

BEKENDE NEDERLANDERS BLIKKEN VOORUIT
OP DE KOMENDE TOUR DE FRANCE
De wielersport is erg in de mode in Nederland. Wanneer de avonden langer worden
zijn raceﬁetsen niet van de weg te slaan, en wordt menig rondje om de kerk
georganiseerd. Deze wielergekte gaat ook de politiek en de Tweede Kamer niet
voorbij. Nu de Tour de France weer voor de deur staat, vragen wij de amateur-

wielrenners Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD), Sybrand Buma (fractievoorzitter
CDA) en Hans Spekman (voorzitter PvdA) naar hun liefde voor en kennis van de Tour
de France.
Tekst: Willem Kieviet

Halbe Zijlstra

Sybrand Buma

Hans Spekman

Waarom bent u een
echte Tourliefhebber?
“De Tour bevat alle aspecten van het wielrennen:
klimmen, sprinten en tijdrijden, in een schitterende
ambiance.
Het is ook nog eens midden in de zomer, waardoor je de tijd hebt om ernaar te kijken en ervan te
genieten.”

Waarom bent u een
echte Tourliefhebber?
“De Tour de France
is natuurlijk verreweg
het grootste wielerevenement.
Maar wat ook meespeelt
is dat het in de zomerperiode valt, waardoor het
werk rustiger is.”

Waarom bent u een
echte Tourliefhebber?
“De Tour-magie is bij mij
al ontstaan in de tijd van
Peter Post en zijn ploeg.
Ik was een echte fan van
Lubberding. Met z’n petje
achterstevoren op de foto.
De renners zijn na al die
jaren nog altijd toegankelijk voor de fans. Dat fascineert mij. En de ronde van
Frankrijk is natuurlijk een
heroïsch evenement. Zowel de bergetappes als de
vlakke etappes. Ik zou niet
graag vooraan willen rijden tijdens een sprintetappe.”

(fractievoorzitter VVD)

(fractievoorzitter CDA)

Hoe gaat u de Tour
van 2014 volgen?
“Het eerste deel zal ik gewoon thuis voor de buis volgen. De tweede helft, wanneer het peloton de bergen in gaat, volg ik graag in Frankrijk zelf.
Het Nederlandse succes van vorig jaar heeft daar voor
mij geen verandering in gebracht. Ieder jaar volg ik de
Tour op deze wijze.”
Wie tipt u als winnaar van de Tour 2014?
“Alberto Contador! Hij is gebrand op revanche na zijn
schorsing en na de vernedering die Froome hem vorig
jaar bezorgde.
Daarnaast rijdt hij dit hele jaar al goed. Zo won hij met
overmacht de Ronde van het Baskenland.”
…en hoe gaan de Nederlanders het dit jaar doen?
“Ik denk dat Bauke Mollema wederom top 10 van het algemeen klassement zal rijden, zonder overigens zicht te
hebben op de eindoverwinning.
Het wordt hoog tijd voor een Nederlands dagsucces,
maar de kans daarop is helaas niet erg groot. We hebben namelijk veel goede renners, maar weinig echte afmakers.”

Hoe gaat u de Tour
van 2014 volgen?
“Ik volg de Tour op de voet
via mijn mobieltje. Met de
app ‘tour tracker’ kan ik de
etappes goed volgen.”
Wie tipt u als winnaar van de Tour 2014?
“Chris Froome is de te kloppen man. Misschien kan een
Spanjaard als Contador of Valverde hem bedreigen.
Maar natuurlijk hoop ik op een Nederlandse overwinning.
Bauke Mollema? Wout Poels misschien?”
…en hoe gaan de Nederlanders het dit jaar doen?
“Na de geweldige overwinning van Niki Terpstra in ParijsRoubaix mogen we stiekem weer hopen op dagsuccessen.
Maar we hebben de nodige deelnemers die ook in de kop
van het klassement een belangrijke rol kunnen spelen.”
Gelooft u in een dopingvrije Tour de France?
“Laat ik het voorzichtig formuleren: ik hoop op een dopingvrije tour. Alle dopingschandalen hebben het wielrennen besmeurd. We willen immers echte prestaties
zien.”

Gelooft u in een dopingvrije Tour de France?
Stellig: “Daar wil ik in geloven, want doping is het vergif
van de sport…!”

(voorzitter PvdA)

Hoe gaat u de Tour van 2014 volgen?
“Zoals altijd volg ik de Tour in Nederland via de NOS, en
als ik in Frankrijk ben vanaf de camping. Hiernaast wordt
in mijn vriendengroep via internet een tourpoule georganiseerd. Om hier goed te kunnen presteren moet ik de
ronde natuurlijk intensief volgen.”
Wie tipt u als winnaar van de Tour 2014?
“Ik zou mijn geld graag willen zetten op de Colombiaan
Quintana. Maar die rijdt dit jaar de Tour niet. Dus denk ik
toch weer Froome. Hij won vorig jaar, en in 2012 had hij
natuurlijk ook kunnen winnen, maar kneep hij zo nu en
dan doelbewust in de remmen.”
…en hoe gaan de Nederlanders het dit jaar doen?
“De prestaties van Mollema en Ten Dam hebben mij vorig jaar erg verrast. Ik hoop op een mooie etappewinst, en
wellicht een podiumplek.”
Gelooft u in een dopingvrije Tour de France?
“Laat ik het anders zeggen: ik geloof niet in dopingvrije
topsport! Op topniveau zullen er altijd mensen zijn die
vals spelen. Zet 15 kinderen bij elkaar en er wordt vals
gespeeld. Ik denk niet meer op deze grote schaal. Het is
daarom belangrijk dat de lijst met verboden middelen ieder jaar scherp wordt gescreend, en bijgewerkt wordt.”

BLIK VOORUIT NAAR 2015:
DE GRAND DÉPART IN UTRECHT
Nadat in 2010 de Tour de France al in Rotterdam van start ging, is het in 2015
opnieuw raak. Dan vormt Utrecht op 4 juli het decor voor de eerste etappe van
de Tour: een individuele tijdrit van 13,7 kilometer. Op 5 juli vindt de tweede
etappe plaats: een rit ‘in lijn’ dwars door de binnenstad. Hoe heeft de stad dat
voor elkaar gekregen, en hoe staat het met de voorbereidingen? We vragen het
de projectdirecteur ‘Le Tour Utrecht’: Martijn van Hulsteijn.
tekst: Willem Kieviet
Hoe is het idee ontstaan om de Tourstart van 2015 naar Utrecht te halen?
Van Hulsteijn: “Het begon allemaal naar
aanleiding van de start van de Giro in Groningen in 2002. Een bierviltje werd gebruikt
om de eerste schetsen van een Tourstart
in Utrecht vorm te geven. Het initiatief van
Stichting Tour sous le Dom onder aanvoering van journalist Jeroen Wielaert was geboren. In 2003 is het initiatief overgenomen door de gemeente Utrecht. Toenmalig
wethouder Hans Spekman en burgemeester Annie Brouwer maakten zich hard voor
de zaak. Jan Janssen werd ambassadeur: hij
opende deuren. In 2006 is oﬃcieel het bidbook aangeboden aan de ASO. Na de Tourstart in Rotterdam van 2010 gaf de ASO aan
dat wanneer de Tour weer naar Nederland
zou komen, het in ieder geval Utrecht zou
zijn. In november 2013 viel het besluit dat
we als stad de Grand Départ krijgen. Een
bekroning voor alle inspanningen. Het bedrijfsleven levert een grote ﬁnanciële bijdrage. Dit is ook uniek te noemen, zeker in
deze economische tijd.”
Wat maakt de binnenstad van
Utrecht tot zo’n unieke locatie om de
Tour de France daar te laten starten?

nenstad. De gemeente werkt de komende jaren voor alle ﬁetsers aan goede ﬁetsvoorzieningen: ﬁetspaden worden aangepakt, er wordt gewerkt aan veilige en snelle
ﬁetsroutes en meer en betere ﬁetsparkeerplaatsen. De start van de Tour de France in
Utrecht is goed voor Nederland, goed voor
stad en regio en goed voor de sport. Het
geeft Utrecht de kans om voor een internationaal publiek de prachtige stad te laten
zien. Het wordt een fantastisch feest.”
Gaat de organisatie met speciale
aandacht de Tourstart van 2014
in Yorkshire volgen? Of zijn de
draaiboeken al rond?
“Natuurlijk zijn wij benieuwd naar ‘Leeds’.
Maar niet om draaiboeken te kopiëren. Elke tourstart heeft en kent een andere dynamiek. Wij hebben bijvoorbeeld een tijdrit,
dat vergt weer een ander soort draaiboek
dan een ‘rit in lijn’ zoals in Leeds. We hebben goede contacten over en weer en gaan
er wel kijken om te ervaren en leren van de
ervaringen daar.”
Is het mogelijk om als vrijwilliger
een steentje bij te dragen aan het
succes van de Tourstart in Utrecht?

“Technisch gezien heb je allereerst veel “Ja, dat is zeker mogelijk. Graag zelfs. We
EYOF Utrecht 2013, Jelmer de Haas, Shutterstock,
ruimte nodig voor
een Tourstart. Die kun- zijn nu druk bezig met een wervingsplan en
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Utrecht
nen wij bieden, bij de Jaarbeurs.
En ook nog
het opstellen van de vacatureteksten.
Ontwerp
HaasDesign
eens pal naast het
station. Daarnaast geldt Mochten er mensen zijn die zich nu al wildat Utrecht een echte ﬁetsstad is. Alleen al len aanmelden, dan kunnen ze mailen
tussen 7.00 uur en 19.00 uur rijden er da- naar tourmakers@utrecht.nl om hun integelijks 90.000 ﬁetsers van en naar de bin- resse kenbaar te maken.”

Bike OK toont stijgende lijn
in fietsverkoop en service
Mijdrecht - Sinds twee jaar dat Bike OK zich op het Burg. Haitsmaplein tegenover
winkelcentrum De Lindeboom heeft gevestigd, is het bergopwaarts gegaan door zich
actief te proﬁleren op de ﬁetsenmarkt. In april dit jaar breidden de winkel en de
werkplaats zich aanzienlijk uit. Dat kon omdat er ruimte vrijkwam in het pand naast
hem. Dat kwam de expansie van Bike OK met eigenaar Sjaak Blom ten goede en twee
weken later kon men het resultaat laten zien. Een prachtig ingerichte nieuwe ﬁetswinkel met een breed assortiment. Destijds werd begonnen werd met de verkoop
van ﬁetsaccessoires en reparatie en onderhoud tegen een vast en scherp servicetarief
van alle soorten merkﬁetsen, zoals toerﬁetsen, elektrische ﬁetsen, sport- en kinderﬁetsen. Waar dan ook gekocht, via internet, Makro of zelfs ‘krijgertjes’ van de Postcode Loterij, onderhoud kon en kan nog steeds allemaal. Maar al snel kwam er vanwege
de vraag eveneens een brede keuze aan nieuwe ﬁetsen die er gekocht konden en
kunnen worden. ‘Standaard’ ﬁetsen en elektrische van gerenommeerde merken als
Giant, Sinus, Sachs, Haibike, Hercules, Dahon, Winora, om er maar enkele te noemen.
Dat zijn niet de eerste de beste merken die Sjaak Blom in zijn assortiment heeft. Sjaak
is verder prime-dealer van Giant. Voordeel daarvan is dat hij zijn klanten kan laten
proﬁteren van allerlei aantrekkelijke acties waarbij dit merk is betrokken.

Vaste formule

Het is in twee jaar tijd hard gegaan met de
ontwikkeling van Bike OK, waar de vaste formule in service en reparatie met als credo
‘Bike OK maakt ﬁetsen betaalbaar’, nog
steeds opgeld doet. Kenmerken daarbij zijn
vakmanschap, klantvriendelijkheid, snelservice (klaar terwijl u wacht), een haal- en
brengservice als u niet in staat bent uw ﬁets
zelf te brengen voor reparatie en weer op
te halen en niet in de laatste plaats een ﬁets
voor een aantrekkelijke prijs. Bovendien
staan eerlijkheid en ‘afspraak is afspraak’
hoog in het vaandel. Grote reparaties worden op afspraak en in overleg met de eigenaar van de ﬁets uitgevoerd. Het enige wat
bij Bike OK niet mogelijk is zijn inruil en verkoop van tweedehands ﬁetsen. Mede daardoor kan een nieuwe ﬁets tegen een prettiger prijs worden aangeboden. Behalve voor
het aanschaﬀen van een ﬁets en reparatie
kunt u bij Bike OK ook terecht voor ﬁetsonderdelen van nagenoeg alle merken ﬁetsen
en een uitgebreid assortiment accessoires,
waaronder ook tassen, manden, ﬁetshelmen, ﬁetskleding en ﬁetsschoenen, zadels
en allerlei andere zaken die u in een ruim
opgezette showroom bij Bike OK aantreft.
Kortom, hier vindt elke toerﬁetser, ﬁtness-,
sport- en raceﬁetser alles van zijn/haar gading om ﬁetsen aantrekkelijk en betaalbaar
te maken (en te houden). Niet zelden zijn
er mooie aanbiedingen in de verkoop van
nieuwe merkﬁetsen. Bij Bike OK kunt u ook
terecht voor een eerlijk en helder advies

voordat u een ﬁets koopt. Want er is niet
alleen veel aanbod met legio typen en mogelijkheden, maar een ﬁets moet ook bij u
‘passen’ en vooral voor welk doel u de ﬁets
wilt gebruiken.

Giant Experience Area

”De belangrijkste uitbreiding betreft het
aanbod aan ﬁetsen met de Giant Experience Area. Dat is het concept van het Giant
Sportief in de winkel. Dat is ons hoofdmerk.
We presenteren hier alles in het sportieve
segment, inclusief kleding. Wij zijn de vijfde
winkel in Nederland die met dit Giant concept werkt. Wij hebben voor elk wat wils
op het gebied van lifestyle ﬁetsen, dat zijn
alle ‘gewone ﬁetsen’, maar ook race-, ATB-,
ﬁtness-, stads- en urban ﬁetsen, waarbij
ATB staat voor All Terrain Bikes,” laat Sjaak
weten. “We zijn verder prime-dealer van
de e-bikes van Giant met alle typen elektrische ﬁetsen. Daar zijn we een gecertiﬁceerd
centrum voor met een regiofunctie. Er zijn
proefmodellen beschikbaar waarmee belangstellenden een ﬁetstochtje kunnen
maken om te zien of de ﬁets hen bevalt.
Behalve Giant hebben we ook BSP-urban
ﬁetsen, dat zijn de moderne opa-, oma- en
recreatieﬁetsen, er is een complete basislijn
van Dahon (vouwﬁetsen), er zijn exclusieve
elektrische ﬁetsen van Sinus, Winora en Haibike en nog wat Hercules. wat een onderdeel is geworden van Haibike. Dat behoort
overigens allemaal tot de Accell Group (met
Batavus, Koga en Sparta). Voor de Tour de

France special van de Nieuwe Meerbode
sponsoren we een Giant Devy ﬁets. Geen
wonder natuurlijk als je als dealer van dit
topmerk fungeert…” Aldus Sjaak Blom. In
de winkel is ook een ‘sportieve hoek’ ingericht met ﬁetsattributen onder de naam ‘Liv
Corner’. Dat is het damesconcept van Giant
wat ook bij de Experience Area hoort. Het is
een speciﬁeke dameslijn aan ﬁetsen en kleding. Er zijn vanaf heden de komende twee
weken ook leuke aanbiedingen. Die zijn te
zien op de website www.bikeok.nl onder
het kopje ‘acties’. Maar ook de kopjes ‘ﬁetsen’ en ‘Nieuws’ zijn interessant om er kennis van te nemen. Dat zijn eigenlijk de drie
leidraden van Bike OK. Daarnaast kan men
het ﬁetsenbedrijf benaderen via Facebook.
Op het gebied van elektrische ﬁetsen kan
iedereen voor advies terecht bij Sjaak Blom
van Bike OK. Voor het kiezen van het type
ﬁets, de aankoop, onderhoud en heel belangrijk, het veilige en eﬃciënte gebruik van
zo’n ﬁets met trapondersteuning. Dit met
het doel zo lang mogelijk te kunnen proﬁteren van de accucapaciteit. Ook voor onderhoud en afstelling van de e-motoren en
bijbehorende accupakketten is men bij Bike
OK aan het juiste adres. Het ﬁetsbedrijf is
gecertiﬁceerd om dit uit te voeren bij nagenoeg alle typen elektrische ﬁetsen. Kortom,
Sjaak Blom heet u en/of uw ﬁets samen met
zijn team van harte welkom in de winkel
dan wel de werkplaats om u zorgeloos en
betaalbaar te kunnen laten rijden.

OPENINGSTIJDEN:
ma 12.00-18.00 uur
di t/m do 08.00-18.00 uur
vrij 08.00-20.00 uur
za van 09.00-17.00 uur

