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hedendaagse mountainbike. Dit was in het jaar 1979. 
Deze mountainbikes leken eigenlijk op gewone fi et-
sen met een breder frame en vork, zodat er bredere 
banden onder konden. Het stuur was ook rechter 
geworden om beter te kunnen sturen. De eerste mas-
saal geproduceerde mountainbikes zijn geproduceerd 
door Specialized. Dit is nog steeds een bekend merk in 
de mountainbikewereld. 

Vanaf deze periode wordt steeds meer het accent gelegd 
op het crosscountry (meerdere offroad ronden van 7 à 8 
km met technische beklimmingen en steile lastige 
afdalingen). Deze wedstrijden duren meestal tussen de 
60 en 120 minuten. In 1990 werd het eerste wereldkam-
pioenschap gehouden en in 1996 was mountainbiken 
een onderdeel op de Olympische Spelen. 

Ergens halverwege de jaren negentig krijgen de moun-
tainbikes voorveringen (hardtail) om zo de armen van 
de rijders te ontlasten. Dit heeft zich in de afgelopen 
jaren verder ontwikkeld en zo zijn de superlichte carbon 
en titanium frames ontwikkeld en hebben fi etsen nu 
zowel voor- als achtervering (full suspension).

Tegenwoordig zijn de marathons, wedstrijden van 80 
tot 120 km in opkomst. Zelfs 24 uurswedstrijden zijn 
erg populair. Met deze wedstrijden rij je in een team 
of individueel 24 uur lang. Wie de meeste meters 
afl egt, wint zijn categorie.

1.2 Het Nederlandse mountainbiken

Eind jaren tachtig kwam het mountainbiken overge-
waaid naar Europa. Ook naar Nederland en werd het 
in korte tijd erg populair. In 1996 werd mountainbi-
ken zelfs een onderdeel op de Olympische Spelen in 

1.1 De geschiedenis

Er doen meerdere verhalen de ronde over waar het 
mountainbiken is ontstaan. De één zegt dat het 
begonnen is met de Buffalo Soldiers. Dit was een 
groep soldaten die in 1896 een tocht van 1300 kilome-
ter (van Missoula, Montana naar Yellowstone en weer 
terug) maakten op zelf aangepaste fi etsen om hun 
uitrusting over ruig terrein te kunnen dragen. De 
ander zegt dat het mountainbiken is begonnen tus-
sen 1951 en 1956 in de buitenwijken van Parijs. Hier 
waren jonge fi etsers actief die een sport ontwikkel-
den die erg veel lijkt op het hedendaagse mountainbi-
ken. En weer anderen zijn van mening dat het moun-
tainbiken is begonnen in Marin County, Californië. 
Hier ontdekten enkele fi etsers een oude zandweg, 
waar de fi etsers hun ‘balooners’ uit 1940 naar de top 
van de berg duwden voor hun ‘downhill’. Dit wilde 
zeggen dat ze een afdaling van 3 kilometer maakten 
met een hoogteverschil van 390 meter.

Dit begon allemaal vrij onschuldig, maar na drie jaar 
beweerden veel mensen de snelste te zijn bij deze popu-
laire downhill. Zo werd de eerste wedstrijd georgani-
seerd op 21 oktober 1976 door Fred Wolf, Charlie Kelly en 
Alan Bonds. Hier deden tien downhillers aan mee. Ze 
gingen allemaal tegelijk naar beneden en nadat de 
complete stofwolk was weggetrokken bleek dat Alan 
Bonds de enige was die niet gevallen was. Hierdoor 
werd hij de winnaar van de eerste wedstrijd. Veel ande-
ren hoorden van deze race en al snel wilden meer men-
sen zich bewijzen. Tussen 1976 en 1979 werden er nog 
veel wedstrijden gehouden in Marin County.

De fi ets maakte in die jaren daarna enorme ontwik-
kelingen door. Ze werden lichter en veelzijdiger. Gary 
Fischer wordt gezien als de eerste producent van de 

1. Geschiedenis en disciplines

Balooner.

Hedendaagse mountainbike.
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1.3 Disciplines

Er zijn verschillende disciplines in het mountainbi-
ken. Voor elke discipline zijn er andere modellen 
mountainbikes. Hieronder worden de verschillende 
disciplines en de soorten fi etsen die daarbij worden 
gebruikt, beschreven.

Crosscountry (XC)
Crosscountrymountainbiken is het in wedstrijdver-
band fi etsen van korte parcoursen met weinig hoog-
teverschil. De fi ets moet snel en wendbaar zijn, com-
fort is niet van belang. Crosscountryfi etsen zijn vaak 
fi etsen met voorvorkvering en een niet geveerd ach-
terwiel, de zo genoemde hardtailfi ets. Maar steeds 
vaker zie je bij wedstrijden fullsuspensionfi etsen.

Enduro
Dit is mountainbiken om langere afstanden te over-
bruggen of om te toeren. De fi ets is meestal comfor-
tabeler en is meer op allmountain gericht dan de 
cross-countryfi etsen. De fi ets heeft meestal dikkere 
banden, een wat langere veerweg en schijfremmen. 
De geometrie is meer gericht op een rechtere fi ets-
houding, wat het rijcomfort ten goede komt. Een 
endurofi ets kan zowel een hardtail als een full-sus-
pension zijn.

Downhill
Bij downhillfi etsen gaat het erom om zo snel mogelijk 
van boven naar beneden te komen. Vaak gaan down-
hillfi etsers met een lift naar boven om daarna via een 
parcours zo snel mogelijk weer onderaan de berg te 
staan. In sommige downhillparcoursen zijn extra hin-
dernissen aangebracht, zoals houten verhogingen 
waar men overheen rijdt. Een downhillfi ets is 
gebouwd voor de gevaarlijkste en steilste afdalingen. 
Downhillfi etsen hebben de grootste veerweg van alle 
soorten (200 -300 mm) en de vering is zo afgesteld dat 
ook tijdens extreme remacties de vering zijn werk 
blijft doen. De fi ets heeft alleen achterversnellingen. 
Voor zit een beschermd tandblad met een ring om 
beschadiging te voorkomen. Verder zit er zo weinig 
mogelijk op de fi ets zodat er zo weinig mogelijk kapot 
kan gaan. Omdat deze fi ets onder extreme omstan-
digheden moet kunnen blijven werken, is het frame 
vaak een stuk zwaarder dan dat van de gemiddelde 
mountainbike.

Freeride
Freeridefi etsen lijkt veel op downhillfi etsen. Maar 
bij freeride ligt de nadruk op het springen van 

Atlanta. De Nederlander Bart Brentjens won goud en 
dit versterkte de populariteit van de sport in Neder-
land gigantisch. 

Momenteel zijn er rond de 100 routes in Nederland die 
worden aangegeven met het internationale moun-
tainbiketeken. De schattingen over het aantal wed-
strijd- en recreatieve mountainbikers in Nederland 
lopen uiteen van 60.000 tot 180.000. Er zijn ongeveer 
20.000 mountainbikers aangesloten bij Singletracks, 
dit is de mountainbiketak van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU). Er zijn wedstrijden maar ook tour-
tochten voor recreatieve mountainbikers. Jaarlijks 
worden er ongeveer 300 tourtochten georganiseerd in 
Nederland. 

Door de enorme populariteit werd overal gefi etst 
waar bos was of waar een pad leek te zijn. Dit heeft 
voor erg veel ophef gezorgd en veel (natuur)gebieden 
werden afgesloten voor de mountainbikers. Moun-
tainbikers zouden de wandelaars en dieren laten 
schrikken, de natuur vernielen door het geslip met de 
banden en doordat ze niet op de paden bleven. Door 
inzet van veel mensen hebben er onderzoeken plaats-
gevonden en zijn er gesprekken geweest met beheer-
ders van deze (natuur)gebieden. Er zijn nu in bepaalde 
gebieden speciale routes voor mountainbikers en er 
zijn gedragscodes opgesteld (deze worden later uitge-
breid besproken) om de mountainbikers ervan bewust 
te laten worden dat ze niet alleen zijn in de bossen en 
dat de natuur goed moet worden behandeld. 

Aanduiding mountainbikeroute.
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Softtail
Vering in de voorvork, maar ook achter op de liggende 
achtervork zit vering. De term softtail wordt niet veel 
meer gebruikt. Fietsen met een volledige vering worden 
full-suspensions of fully’s genoemd. Dus eigenlijk val-
len ze onder dezelfde categorie als de full-suspension. 

Full-suspension
Een fi ets met een volledige vering. Voor en achter dus, 
net als de softtail. Fietsen met een volledige vering 
worden vaak gebruikt voor downhill en freeride. Door 
de dubbele vering kan de fi ets goed functioneren in 
ruig terrein en tijdens zware afdalingen.

Hybride
Hybride betekent letterlijk ‘kruising tussen’. Het is een 
fi ets die ontstaan is uit verschillende soorten fi etsen. 
De hybride heeft vaak mountainbikeonderdelen en 
wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo heb 
je trekkingfi etsen voor lange tochten. Ze zijn gemaakt 
met dunne banden maar wel met voorvorkvering en 
derailleurversnelling. Ook zijn er fi tnessbikes. Dit zijn 
kale fi etsen met weinig toebehoren, geen spatborden 
en geen licht, maar wel met dunne banden en een 
mountainbikestuur. Een fi ets om stevig door te fi et-
sen over vlakke wegen.

metershoge drops en het met veel sprongen afdalen. 
Snelheid is minder van belang. De fi ets die ze hier-
voor gebruiken, is daar ook op berekend en lijkt 
daardoor veel op een downhillfi ets. Het verschil is 
dat de freeridefi ets ook voor versnellingen heeft en 
daardoor ook omhoog kan fi etsen. De veerweg van 
deze fi ets is langer dan de veerweg van een cross-
countryfi ets, maar wel korter dan die van een down-
hillfi ets.

1.4 Soorten mountainbikes

Behalve de verschillende mountainbikedisciplines heb-
ben we het hiervoor ook over een aantal soorten fi etsen 
gehad. Niet iedere mountainbikediscipline heeft een 
vast soort fi ets. Er komen veel soorten fi etsen met elkaar 
overeen. Er zijn naast de eerder genoemde fi etsen ook 
nog andere types:

Rigid
Het rechttoe, rechtaan model, geen voor- of achterve-
ring. De laatste jaren zijn de veringen goedkoper gewor-
den. Daardoor zal je niet veel mountainbikes tegenko-
men die helemaal geen vering hebben. Rigidfi etsen zie 
je nog wel bij streetmountainbikes waarbij de belang-
rijkste eis is dat ze over obstakels (vaak in de stad) kun-
nen springen. 

Hardtail
De naam zegt het al, geen vering op het achterwiel 
maar wel op het voorwiel. De voorvorkvering zorgt 
voor meer comfort tijdens het rijden in oneffen ter-
rein. Tegenwoordig zijn de meeste voorvorkveringen 
uitgerust met een ‘lockout’. Deze zorgt ervoor dat je 
tijdens vlakke stukken de vering vast kunt zetten 
zodat er zo weinig mogelijk energieverlies is. 

Hardtail.
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Titanium
Titanium frames zijn in de regel stijver dan stalen frames, 
maar even comfortabel. Vaak worden titanium frames 
op maat gemaakt door zogenaamde boutiquemerken. 
Het grootste nadeel van titanium is de prijs. Het is een 
zeer exclusief en duur materiaal, daarom zul je titanium 
frames niet vaak tegenkomen bij mountainbikes.

2.2 Wielen en banden

De meeste mountainbikes hebben 26 inch wielen, 
maar soms komt 24 of zelfs 29 inch voor. Ook de wijdte 
van de band kan verschillen maar de standaardmaat 
is vaak 1,9 tot 2,1 inch. Bij freeride en downhill worden 
er vaak bredere banden gebruikt, soms tot wel 2,80 
inch. Wel is het belangrijk dat je oplet of het frame wel 
een hele brede band kan hebben.

In het profi el van de banden zit veel verschil, van glad-
de straatbanden tot profi elbanden. Voor de weg zal 
vaak gebruik worden gemaakt van smalle en profi el-
loze banden, terwijl je voor het fi etsen op zand (strand) 
een gladde maar bredere band nodig zult hebben. De 
meeste XC (crosscountry) fi etsen hebben een profi el-
band en een wijdte rond de 1,95 inch tot 2,20 inch. 
Onder modderige omstandigheden zal een smallere 
profi elband meer grip hebben op de ondergrond.

2.1 Frames

Framematen
Het frame en de voorvork hebben een aantal afmetin-
gen en hoeken die het rijgedrag en de zit bepalen. Dit 
wordt ook wel de geometrie genoemd. De belangrijkste 
hoeken in de geometrie van een fi ets zijn de zitbuishoek 
en de balhoofdhoek. De zitbuislengte, bovenbuislengte, 
de liggende achtervorklengte, de wielbasis en de vork-
sprong zijn ook belangrijke afmetingen die de geome-
trie bepalen.

Als je een fi ets op maat laat maken, zullen de boven-
genoemde maten helemaal naar je lichaam op maat 
worden gemaakt. Verder gaan de meeste standaard-
maten uit van een inchmaat. Veel framematen begin-
nen bij 14 inch tot soms wel 23 inch. De kleinste maat 
is dan voor personen rond de 1,50 meter en de grootste 
voor personen rond de 2 meter. Daartussen gaat het 
bij sommige merken met 2 inch per frame omhoog 
maar soms ook met een halve inch. 

Soorten frames
Er veel verschillende soorten frames in verschillende 
prijsklassen en sterktes. Zo heb je: 
• aluminium
• staal
• carbon
• titanium.

Aluminium
Aluminium is tegenwoordig het meest gebruikte mate-
riaal om mountainbikes te maken omdat het materiaal 
licht is en makkelijk te bewerken is. De meeste stan-
daardframes zullen dan ook van aluminium zijn.

Staal
Er worden ook frames van staal gemaakt. Staal is 
zwaarder dan aluminium maar omdat staal makke-
lijk te buigen is, is het makkelijker om een frame op 
maat te maken. Nadeel is wel dat het frame minder 
stijf wordt dan bij aluminium.

Carbon
Carbon is een verlijming van koolstofvezels. Het grote 
voordeel is dat het een zeer sterk en licht materiaal is 
om een frame te maken. Nadeel is dat het duur is en niet 
goed bestand is tegen fl inke botsingen of valpartijen. 
Als een frame ergens beschadigd is, dan is het bijna 
onverantwoord om nog met de fi ets door te rijden.

2. Materiaalkennis

Grof profi el.

 Glad profi el.
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zodat je hem om een spaak vast kunt zetten. De 
tweede lichter zet je vlak bij de eerste op dezelfde 
manier tussen de band en de velg. Met de laatste 
lichter doe je hetzelfde, alleen schuif je met deze 
lichter de band van de velg af. Als de band aan één 
kant los ligt, kan de binnenband eraf worden 
gehaald. Dit doe je bij het ventiel, dat je eerst moet 
losmaken van de velg. 
Vervolgens pomp je de band, als het nog mogelijk is, 
goed op. Het is handig als je een plas water of een 
beekje in de buurt hebt. Als je de band onder water 
dompelt, zullen er bij het gaatje luchtbellen naar 
boven komen. Daar zit dus het gat. Maar kijk altijd nog 
even verder, want misschien zitten er wel meer gaat-
jes in je band.
Wanneer je het gat eenmaal hebt gevonden, markeer 
je het en laat je de band weer leeglopen. Rondom het 
lek moet je de band opschuren met het schuurpapier-
tje. Daarna doe je solutie rondom het lek. Het is 
belangrijk dat je de solutie goed laat drogen totdat het 
echt helemaal droog is. Raak de solutie niet aan met je 
vingers. Pas als de solutie helemaal droog is, kan de 
plakker erop. Zorg ervoor dat de plakker het lek hele-
maal bedekt. Druk de plakker stevig aan. Wacht even 
totdat hij goed vastzit.
Controleer nu of het lek goed is gedicht door de band 
weer even op te pompen en te kijken of het lek geen 
lucht meer doorlaat.

Voordat je de band terugplaatst, controleer je voor-
zichtig de binnenkant van de buitenband op scherpe 
onderdelen. Controleer ook of het velglint nog heel is. 
Het velglint beschermt de band namelijk tegen de 
spaaknippels. Kijk ook naar de profi elrichting. Op een 
band kan staan welke kant naar de voorkant moet en 
welke naar de achterkant.
Nu kun je de band terugplaatsen in de buitenband. 
Begin altijd bij het ventiel en werk dan van het ventiel 
af en leg de band weer om de velg. Als de band erop 
ligt, controleer je of de binnenband nog goed zit en 
pomp je daarna de band weer op. Als alles goed is 
gegaan, kun je weer op pad.

2.3 Vering

Bij mountainbikes worden er steeds vaker veringen 
gebruikt om het rijplezier en het comfort te vergroten. 
Wanneer de vering zijn werk goed doet, heb je minder 
kans op lekke banden. Nadeel is wel dat de vering op 
sommige momenten voor energieverlies zorgt. Tegen-
woordig heb je veringen die je kunt vastzetten door 

De meeste buitenbanden maken gebruik van een bin-
nenband, maar er zijn ook tubeless banden, net als bij 
autobanden. Het voordeel van tubeless banden is dat 
er veel meer grip is zonder dat de kans op lekrijden 
wordt vergroot. Dit komt doordat er minder druk op 
de banden wordt gezet. Nadeel is dat voor tubeless 
banden speciale tubeless wielen nodig zijn en dat de 
banden in combinatie met de wielen vaak zwaarder 
zijn dan de gewone banden met binnenband. 

Een lekke band, en nu?
Banden met een binnenband gaan soms lek en dan 
moet je de band plakken om verder te kunnen. Het is 
handig om tijdens een fi etstocht naast een plaksetje 
ook een extra binnenband mee te nemen. Plakken in 
natte omstandigheden kan namelijk een lastige klus 
zijn terwijl de extra reserveband er zo in ligt.

Om toch een band te plakken, heb je de volgende 
materialen nodig:
• bandenlichters (is bij sommige banden niet eens 

nodig)
• schuurpapier
• solutie (een soort lijm)
• plakker
• pomp.

Om een band te plakken of te vervangen, moet de 
binnenband uit de buitenband worden gehaald. Dit 
kan in sommige gevallen zonder bandenlichters. Als 
je ze toch nodig hebt, zijn twee lichters meestal vol-
doende. Bij een erg stugge band heb je er soms drie 
nodig. Je zet de bandenlichter tussen de velg en de 
band in, waarna je de lichter naar de spaken brengt 

Bandenplakset.
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2.4 Aandrijving

Behalve het frame draait alles om de aandrijving van 
de fi ets. De onderdelen die voor de aandrijving zorgen, 
worden hieronder beschreven. 

Schakelsystemen
Grofweg bestaan er twee verschillende schakelsyste-
men: Rapidfi re (Shimano) en Gripshift (van Sram).

Rapidfi re 
Bij het Rapidfi re-systeem maak je gebruik van twee hen-
deltjes die je met je vingers en duim van stand kunt ver-
anderen. Bij de huidige mountainbikes zitten aan beide 
zijden op het stuur schakelsystemen. Aan de linkerkant 
zit het schakelsysteem voor de voorbladen en aan de 
rechterkant het schakelsysteem voor de achterbladen. 
Met de Rapidfi re-shifters aan de linkerzijde kan je met 
je duim een versnelling zwaarder schakelen. Tussen 
het handvat en de handrem zit een hendel voor je 
wijsvinger en daarmee zet je de versnelling lichter. 
Aan de rechterzijde is het precies andersom, met je 
duim lichter en met je wijsvinger zwaarder.

Gripshift
Met dit systeem schakel je door het draaien van de 
shifters die naast de handgrepen van het stuur beves-
tigd zijn. Voor de Sram-gripshift versnellingshendel 

middel van een lock-out. Zo voorkom je dat er veel 
energie verloren gaat op momenten dat je geen vering 
nodig hebt. 

Het nadeel is dat je de vering in de meeste gevallen 
zelf moet bedienen en de vering niet moet vergeten 
weer aan te zetten als je deze nodig hebt. Er zijn verin-
gen op de markt die ‘meedenken’ en minder vering 
geven als dit nodig is. Zoals eerder genoemd heb je bij 
full-suspension een voor- en achtervering, bij een 
hardtail enkel voorvorkvering. Grofweg heb je elasto-
meer, metalen en luchtdrukveringen.

Elastomeervering
Elastomeervering is de goedkoopste vorm van vering 
die bestaat uit buigzame rubbers. De levensduur van 
deze rubbers is kort en bij warm weer kan de vering 
minder goed werken.

Metalen vering
De metalen vering is een veel toegepast systeem. Het 
is een goed werkende vering die door middel van een 
stalen spiraal en olie vering geeft. Er zit weinig onder-
houd op dit soort veringen, maar de veerkracht is min-
der goed instelbaar.

Luchtdrukvering
Luchtdrukveringen zijn in opmars en worden steeds 
vaker gebruikt. De veer reageert snel op veranderin-
gen en is makkelijk instelbaar. Het nadeel is dat je niet 
meer verder kunt fi etsen wanneer je vering lek is.

De meeste voorvorkveringen hebben een veerweg 
van tussen de 80 en 115 mm. Dit kun je bij de duurdere 
veringen zelf handmatig afstellen zodat je altijd de 
juiste veerweg hebt.

Voorvorkvering: normale stand en ingedrukt.

Rapidfi re.

Gripshift.
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een groter blad wordt gebracht als de kabel wordt aan-
gespannen. Als de kabel niet wordt aangespannen, 
gaat hij naar een kleiner blad.

Bij de achterbladen heb je twee verschillende soorten 
derailleurs. De ‘oude’ derailleurs staan bij een neutrale 
stand bij het kleinste blad en bij de ‘nieuwe’ zal de 

geldt dat aan de linkerkant door het naar je toe draai-
en van de shifter de ketting naar een groter tandwiel 
gaat. Hierdoor ga je zwaarder trappen. Als je hem aan 
de linkerzijde van je af draait, gaat de ketting naar een 
kleiner blad. Dat resulteert in lichter trappen. Aan de 
andere kant op het stuur is van je af draaien zwaarder 
trappen en naar je toe lichter.

Tandwielen
De trappers zijn verbonden met drie kettingbladen. 
Deze kettingbladen worden bediend door de schakel-
systemen aan de linkerkant op het stuur. De meest 
voorkomende grootte van bladen bij mountainbikes 
zijn 44, 32 en 22 tanden. Wanneer de ketting op het 
grote kettingblad ligt, trap je zwaarder dan wanneer 
hij op het kleine kettingblad ligt. 

Achter hebben mountainbikes meestal 9 bladen. Dit 
wordt ook wel de cassette genoemd. Het kleinste blad 
is 11 tanden en het grootste 32. Zo heb je in totaal 
3x9=27 verschillende versnellingen. Leg je de ketting op 
het grote kettingblad, dan ga je lichter trappen. Wan-
neer hij op het kleine kettingblad ligt, trap je zwaarder.

Derailleurs
Nu we de versnellingen besproken hebben is het 
natuurlijk ook handig om te weten wat de schake-
laars bedienen.

Om een ketting een blad hoger of lager te leggen, stu-
ren de schifters de derailleurs aan. Derailleurs zijn klei-
ne mechanische armen die de ketting hoger of lager 
kunnen leggen. Dit gebeurt door middel van kabels. 
Aan de voorbladen hebben de meeste mountainbikes 
een pull-derailleur. Dit betekent dat de derailleur naar 

3 kettingbladen.

9 kettingbladen.

In totaal 27 versnellingen.

Voorderailleur.

Achterderailleur.
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is de breedte 6,8 mm (bij acht tandwielen 7,1 mm). Dit 
is smaller dan een fi ets zonder derailleurversnelling. 
Dit komt omdat we steeds meer tandwielen naast 
elkaar zijn gaan gebruiken. Als de ketting te breed 
zou zijn, moeten ook de tandwielen onderling verder 
uit elkaar en dan past het allemaal niet meer tussen 
het frame.

De ketting is niet alleen de belangrijkste schakel, maar 
ook vaak de zwakste in het hele aandrijvingssysteem. 
Dit komt omdat een ketting bestaat uit allemaal klei-
ne schakeltjes. Bij verkeerd schakelen en slijtage zal de 
ketting het snelst breken. 

Kettingpons
Om een ketting te vervangen, heb je een kettingpons 
nodig. Bij Shimano-kettingen heb je een klein breek-
staafje dat je kunt gebruiken om de ketting weer aan 
elkaar te maken. Sram-speedkettingen kun je op de 
gewone wijze met een kettingpons, dus zonder spe-
ciale pennetjes, open- en dichtmaken.

Powerlinks
Powerlinks kun je gebruiken om kettingen snel te 
repareren. Je hebt er geen gereedschap voor nodig, dat 
is handig als je onderweg bent. Sram levert power-
links voor hun kettingen, maar met wat goede wil kun 
je er ook andere kettingen mee repareren.

De ketting moet goed gesmeerd blijven voor goede 
prestaties. Je kunt hiervoor kettingolie gebruiken. 
Nadeel daarvan is dat dit vaak vuil vasthoudt. Smering 
op tefl onbasis smeert ook goed en houdt minder vuil 
vast. Smeer de ketting altijd na het schoonmaken van 
je fi ets, maar zorg er wel voor dat de ketting droog is. 

Crank en trappers
De crank is de verbinding tussen de trappers en de 
kettingbladen. Aan de linkerkant van de fi ets zit alleen 
een arm, aan de rechterkant zitten de kettingbladen 
vast aan de crank. De crank zorgt ervoor dat de bladen 
en dus de ketting in beweging komen als je trapt. De 
trapper is aan de crank gemonteerd. Er zijn veel ver-
schillende soorten en maten. Vroeger werden er toe-
clips gebruikt om ervoor te zorgen dat de voet op het 
pedaal bleef zitten. Hierdoor was niet alleen de trap-
beweging belangrijk, maar kon je ook trekken aan het 
pedaal zodat er meer kracht kon worden gezet. Tegen-
woordig hebben mountainbikes klikpedalen. Dit zijn 
hele kleine pedalen waarin een speciale schoen vast 
kan worden gezet. Bij veel outdoorbedrijven gebruikt 
men nog ‘gewone’ pedalen.

derailleur onder het grote blad staan. Ervan uitgaande 
dat de meeste derailleurs nog van het oude type zijn, zal 
bij het aanspannen van de kabel de derailleur naar het 
grote blad gaan. Bij de nieuwe derailleurs zal bij kabel-
spanning de derailleur naar het kleine blad gaan. 

Een versnelling afstellen is een precies werkje en niet 
altijd makkelijk. Het is belangrijk dat de kabel goed op 
spanning staat. Als dat niet zo is, dan zal de ketting 
twijfelen bij het schakelen en zal hij vaak niet goed 
schakelen. Je kunt de kabel op spanning zetten door 
het stelschroefje aan de achterzijde strakker of losser 
te zetten. Bij Sram-versnellingen zit het stelschroefje 
niet op de derailleur maar op de shifter.

Soms wil de derailleur niet naar het kleinste of groot-
ste blad. Dit heeft te maken met de afstelling van je 
derailleur. Op de derailleur zitten twee schroefjes met 
daaronder H en L. H staat voor High en dus de zware 
bladen en L voor Low en dus de lichte bladen. De H is 
er om te zorgen dat de ketting niet voorbij het kleinste 
blad gaat en er dus niet af kan vallen. De Low doet pre-
cies hetzelfde bij het grote blad. Je kunt de schroefjes 
zo draaien dat de derailleur simpelweg niet verder 
kan en dus niet het blad af zal lopen. 

Ook bestaat er nog de Rolloff-versnelling. Dit is een 
gesloten versnellingssysteem waarbij je geen derail-
leur nodig heb. Maar omdat dit systeem nu nog erg 
prijzig is, zul je het voorlopig nog niet veel tegenko-
men.

Ketting
De ketting is de belangrijkste schakel in het hele aan-
drijvingssysteem. Fietskettingen hebben nu alle-
maal een steek van 1/2 inch (circa 12,7 mm). Dat is de 
hartafstand van de om de scharnierpennen gelager-
de rollen. Bij derailleurfi etsen met negen tandwielen 

Ketting.
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terrein goed zandvrij maakt. Zand zorgt er namelijk 
voor dat de remblokjes sneller slijten.

Hydraulische velgrem
Een hydraulische velgrem werkt met olie. Als je de hen-
del inknijpt, wordt er olie door de remleiding geduwd. 
De olie komt uit in de remklauw. In de remklauw wordt 
de olie verdeeld naar de zuigers en die duwen de rem-
blokken naar de velg, zo vindt er remwerking plaats. De 
bekendste hydraulische velgrem is die van Magura. 
Het afstellen van zo’n rem is meestal vrij makkelijk. Als 
de remmen langzaamaan slijten, zal de remklauw de 
remmen verder weg moeten duwen om bij de velg te 
kunnen komen. Om dit op te lossen, kun je bij de rem-
hendel een schroefje indraaien waardoor de zuigers 
dichter naar de velg worden geduwd. 

Een voordeel van velgremmen is dat ze makkelijk te 
onderhouden zijn. De remblokjes zijn ook makkelijk te 

Bij het vervangen van pedalen moet je goed opletten 
aan welke zijde een pedaal hoort. Op elk pedaal staat 
een L of een R. L gaat vanzelfsprekend aan de linker-
zijde van de fi ets op de crank en de R rechts. Belangrijk 
is dat je hierbij goed let op het linkerpedaal. Deze moet 
je er tegengesteld in draaien omdat in de crank tegen-
gesteld schroefdraad zit. 

2.5 Remmen

Remmen kunnen we in twee groepen indelen: de 
velgrem en de schijfrem. In beide groepen zitten ook 
nog individuele verschillen.

Velgremmen
Er zijn mechanische en hydraulische velgremmen. De 
mechanische velgrem maakt gebruik van een remka-
bel en de hydraulische maakt gebruik van olie. 

Mechanische velgrem
Een mechanische velgrem werkt dus met een kabel. Op 
het stuur zit een remhendel en als je de hendel aantrekt, 
zal er bij de velg een remblokje tegen de velg aan wor-
den gedrukt waardoor er remwerking optreedt. Veel-
voorkomend is de V-Brake. Op de voorvork zitten hen-
dels die in een V tegenover de velg staan. Door de kabel 
aan te trekken, komen de uiteinden van de V naar elkaar 
toe waardoor er geremd wordt. Het afstellen van deze 
remmen hoef je niet door de fi etsenmaker te laten doen, 
dit kun je makkelijk zelf. Op het stuur bij de remhendel 
zit, voordat de kabel begint, een klein stelschroefje. Deze 
staat, als de rem nieuw is, helemaal naar de remhendel 
toe. Naarmate de rem slijt, kun je deze uitdraaien waar-
door de remmen weer wat dichter naar de velg gaan. Bij 
de velg is het wel belangrijk dat het remblokje goed 
voor de velg staat en het blokje het hele oppervlak 
gebruikt om te remmen. Bij velgremmen is het belang-
rijk dat je de velg na gebruik in nat en modderachtig 

Gewone pedalen.

Klikpedalen.

Velgrem.

De crank en trappers.
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tijdens het fi etsen. Zit een helm te los, dan kan hij tij-
dens het rijden voor je ogen schuiven. Voordat je het 
weet, zit je dan tegen een boom.

Verder zijn er allerlei accessoires verkrijgbaar die het 
fi etsen makkelijker maken, zoals speciale rugzakken 
met een watersysteem voor je drinkwater (camelbag) 
en speciale zadeltasjes met daarin allerlei reparatiema-
teriaal. Tijdens het begeleiden van groepen is het han-
dig om altijd reservemateriaal bij je te hebben om zo 
kleine reparaties onderweg te kunnen doen. Denk aan: 
• pomp
• reservebinnenband
• inbussleutelset
• kettingpons 
• enzovoort.

Ook zijn er allerlei andere accessoires zoals handschoe-
nen, kleding, verlichting en reservemateriaal te koop.

vervangen. Een nadeel van velgremmen is dat de velg 
krom kan gaan staan bij een val en dat de remmen 
dan aan gaan lopen. 

Schijfremmen
Schijfremmen zijn er, net als velgremmen, in twee ver-
schillende soorten: de mechanische en de hydraulische. 

Mechanische schijfrem
De mechanische werkt, net als een velgrem, met een 
kabel die naar de remklauw loopt. Door de kabel aan 
te spannen worden de remblokjes tegen de schijf aan 
geduwd. 

Hydraulische schijfrem
De hydraulische versie werkt met oliedruk. Net als bij 
de velgrem worden bij de schijfrem de blokjes door 
oliedruk tegen de schijf gedrukt.

Hydraulische remmen zijn een stuk directer dan 
mechanische. Nadeel is dat je niet meer kunt remmen 
met de rem als een leiding lek raakt. Ook kan de schijf 
krom raken en dan is verder fi etsen niet meer moge-
lijk. Voor een schijfrem heb je wel een speciale voor-
vork nodig, een voorvork die de remklauw vast kan 
houden. Als een schijfrem aanloopt of ‘zingt’, dan kun 
je de remklauw op de vork of het frame losdraaien en 
bijstellen. De klauw kan namelijk net iets te schuin 
staan waardoor hij aanloopt. Natuurlijk kan de schijf 
ook een beetje krom zijn. In dat geval moet je de schijf-
rem buigen. Hiervoor zijn speciale tools.

2.6 Accessoires

Tijdens het fi etsen is het verplicht om een helm te dra-
gen. Helmen heb je in verschillende soorten en maten. 
Gebruik altijd een helm die goed past en niet los trilt 

Schijfrem.
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2.7 Onderhoud van een mountainbike

Het spreekt voor zich dat je een fi ets goed moet onder-
houden. Na elk gebruik is het verstandig om de fi ets te 
controleren op eventuele mankementen. Bij sommige 
outdoorbedrijven is het zelfs verplicht om de fi ets na 
elk gebruik te controleren. Vaak zul je de belangrijkste 
punten moeten controleren, zoals: 
• de wielen
• de ketting
• de remmen
• het schakelsysteem.
Na elk gebruik maak je de fi ets schoon. Doe dit met 
water en een sopje. Gebruik nooit een hogedrukspuit. 
Met een hogedrukspuit spuit je het vuil in de lagers en 
spuit je het vet eruit. Hierdoor kan alles na verloop 
van tijd vast gaan zitten. Als je je fi ets hebt afgespo-
ten, maak je hem droog en smeer je de ketting. Hoe 
beter je een fi ets schoonhoudt en onderhoudt, hoe 
langer je er plezier van hebt.
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opzichte van het zadel. Belangrijk is dat je lekker op je 
fi ets zit. Hoe meer gebogen je zit, hoe lager de lucht-
weerstand (kan wel 2 km/u schelen).
Houd rekening met de volgende standen:
• rechtop zitten is het comfortabelst
• 60° is ook nog comfortabel
• 40° is sportief
• 30° is race, wedstrijdhouding van het bovenli-

chaam.

De breedte van het stuur
De breedte van het stuur is afhankelijk van de breedte 
van je schouders.

Postuur Stuurbreedte

Breed postuur 41/42 cm

Normaal postuur 39/40 cm

Smal postuur 37/38 cm

3.2 Tijdens het fi etsen

Fietshouding
Hou tijdens het fi etsen je rug recht, zo beperk je de 
kans op pijnlijke spieren. Ontspan je nek en schou-
ders. Probeer de schouders zo laag mogelijk te hou-
den om nekpijn te voorkomen. Ontspan je armen en 
buig de ellebogen lichtjes. Hou het stuur losjes vast. 
Als je het stuur te stevig vastgrijpt, krijg je spierpijn in 
je onderarmen. Hou de bal van je voet en het voorste 
gedeelte van je voeten stevig op de pedalen. Bij het 
fi etsen komt de kracht uit je bovenbenen en die wordt 
via de bal van je voet doorgegeven. Zorg dat de rem-
men zo staan afgesteld dat je met twee vingers kunt 
remmen en nog steeds de handvatten goed kunt 
vasthouden.

Traptechniek
Omdat al je fi etsenergie via de pedalen wordt overge-
bracht, is het heel belangrijk dat je traptechniek opti-
maal is. Om zo effi ciënt mogelijk te fi etsen moeten de 
pedalen in regelmatige cirkels met continue druk wor-
den bewogen. Vaak wordt er te veel op en neer gestampt: 
er wordt ‘vierkant’ getrapt, dit kost veel energie.

We kunnen de trapbeweging in een aantal fasen in-
delen:
Fase 1  Het naar voren duwen. Begin: twaalf uur 

stand. Aandachtspunt: duw de pedaal met de 
voet naar voren.

3. Basistechniek en eigen vaardigheid

3.1 Voorbereiding

Afstellen van het zadel
Wanneer je op het zadel zit, moet je been licht gebo-
gen zijn. Een goede check is je hiel op het pedaal te 
plaatsen en het been te strekken. Tijdens het fi etsen is 
het been dan nooit gestrekt. De romp moet recht zijn 
waarbij de armen gestrekt zijn. De voeten moeten 
recht op het pedaal worden geplaatst.

Het zadel is gemakkelijk te verstellen door middel van 
een quik-releasesluiting. Zet niet te veel kracht op 
deze sluiting. Wanneer de trappers horizontaal staan, 
is de voorzijde van je knieschijf ter hoogte van de trap-
as (knie 90 graden).

Stuurhoogte ten opzichte van het zadel
Hiervoor zijn geen speciale regels. Wel moet de boven-
zijde van het stuur minimaal 4 cm lager staan ten 

60°.

40°.

30°.
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en benen zijn licht gebogen. Het zadel is tussen de 
benen geklemd waardoor je de fi ets beter kunt 
manoeuvreren. Je houdt de trappers horizontaal zodat 
deze in bochten of gullys (groeven) niet tegen de 
grond komen. Verkramp niet bij onverwachte bulten: 
vang deze op met gebogen armen en benen. Rem met 
beide remmen waarbij je je achterrem als ‘hoofdrem’ 
gebruikt en je pompend bij remt met de voorrem om 
controle te behouden. Probeer zo min mogelijk te slip-
pen. Vooral in rotsachtig terrein geldt dat hoe lastiger 
de afdeling is, hoe hoger je snelheid moet zijn. Door de 
hogere fi etssnelheid zul je gemakkelijker oneffenhe-
den opvangen. Kijk ver genoeg voor je uit om op tijd te 
reageren op eventuele obstakels in je spoor.

Bochten
Bij het naderen van de bocht moet je snelheid vermin-
deren (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad). Je pro-
beert voor de bocht de snelheid te krijgen waar je de 

Fase 2  Het omlaag duwen. Aandachtspunt: de hiel 
wijst naar beneden.

Fase 3  Het naar achteren trekken. Aandachtspunt: 
alsof je je voeten aan het pedaal wilt afvegen. 
(Deze fase gaat het best met klikpedalen)

Fase 4  Het omhoogtrekken. Aandachtspunt: probeer 
zo veel mogelijk kracht te zetten.

Klimmen
Schat de helling goed in. Begin met een verzet waarin 
je goed door kunt trappen (liever iets te zwaar dan te 
licht). Tijdens de beklimming kun je dan eventueel 
terugschakelen naar een lichtere versnelling door de 
druk op de pedalen iets te verminderen en dan te 
schakelen. Opschakelen is een stuk lastiger dan terug-
schakelen. Probeer zo lang mogelijk op je zadel te blij-
ven zitten zodat je druk kunt blijven geven op beide 
wielen. Om te voorkomen dat je voorwiel gaat glip-
pen, leun je naar voren met gebogen ellebogen. Bij 
korte en steile hellingen zorg je ervoor dat je fi ets vol-
doende aanloopsnelheid heeft. Bij hogere snelheid en 
voldoende grip op de ondergrond zou je kunnen gaan 
staan om je kracht op de pedalen te vergroten. Zorg 
ervoor dat je druk op de banden blijft houden. Kijk 
schuin naar boven zodat je snel genoeg bent om te 
anticiperen op steilere stukken of vlakkere stukken 
waar eventueel geschakeld kan worden.

Dalen
Voor een instructeur is het dalen met een groep het 
gevaarlijkste onderdeel. We komen nog uitgebreid 
terug op regels en afspraken die moeten worden 
gemaakt voordat je af gaat dalen. Om te voorkomen 
dat je voorover valt tijdens het nemen van een steile 
afdaling, breng je je lichaamsgewicht ver naar achte-
ren. Hierbij is je romp bijna boven het zadel, je armen 

Een goede klimhouding.

De afdaalhouding.

In een bocht hou je je pedalen verticaal.
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De bunnyhop
De bunnyhop is een nuttige techniek om korte obsta-
kels snel en veilig te nemen. Tijdens afdalingen en op 
vlak terrein kun je zo over bijvoorbeeld kuilen en 
boomstammen heen springen. Grotere obstakels zijn 
een stuk lastiger. Als het kan, fi ets je er gewoon langs. 
Of stap van je fi ets en loop een stukje. Een andere 
mogelijkheid is om erover te springen. Hierbij nader je 
de hindernis met een redelijke snelheid. Kom uit het 
zadel en buig je armen en benen zodat je met je 
lichaam naar voren buigt. De pedalen zijn horizon-
taal. Even voor het obstakel kom je omhoog waarbij je 
aan het stuur trekt. Als het voorwiel over het obstakel 
gaat, trek je de achterkant van de fi ets omhoog. Het 
achterwiel komt daarbij ook van de grond. Probeer 
een goede balans te behouden op het achterwiel.

Methodisch
• Zorg ervoor dat je voldoende snelheid hebt. Een 

paar meter voor het obstakel kom je uit je zadel en 
zet je je pedalen horizontaal.

• Verdeel je gewicht optimaal over de fi ets en breng 
je gewicht iets naar achteren, vlak voordat je afzet. 

• Voor je afzet, ‘druk’ je je fi ets naar beneden. Op deze 
manier gebruik je de veerkracht van je banden 
(vooral achter) om hoger te kunnen springen.

• Trek nu je stuur omhoog en breng je gewicht weer 
iets naar voren Je zult merken dat je op deze 
manier je achterwiel omhoog trekt en horizontaler 
in de lucht komt te ‘hangen’.

• In de lucht! Bewaar je balans. Let erop dat je je 
stuur recht hebt voordat je landt.

• Zorg ervoor dat je achterwiel het eerst de grond 
raakt bij de landing. Op deze manier behoud je het 
best de controle. Bij contact met de grond breng je 
je gewicht weer geleidelijk naar de normale positie.

Aanleren bunnyhop
• eerst al fi etsend steeds het voorwiel optrekken
• proberen om met twee wielen van de grond te 

komen
• fi etsend springen met twee wielen van de grond, 

langzaam de snelheid verhogen
• proberen over een lijn te springen met de bunnyhop
• langzaam het obstakel opbouwen.

Afstappen en dragen 
Bij grote obstakels die niet op de fi ets te nemen zijn, 
zul je af moeten stappen en de hindernis lopend moe-
ten trotseren. Bijvoorbeeld bij een helling van meer 
dan 60%, diepe modder, een trappetje of een grote 
boomstronk. 

TIP

Schakel indien mogelijk naar een lichtere ver-
snelling voordat je de bocht ingaat, zo kun je 
weer sneller op snelheid komen na de bocht! 

bocht mee wilt nemen. De pedalen zijn verticaal, het 
pedaal aan de binnenkant van de bocht is omhoog. Bij 
het ingaan van de bocht beweeg je met je lichaam naar 
de binnenkant van de bocht. Hoe dieper je zakt, hoe 
beter de grip van de banden. Probeer bij het uitkomen 
van de bocht je snelheid weer snel op te voeren. Rem-
men in een bocht is niet verstandig. De meeste boch-
ten, afhankelijk van de scherpte en de breedte van het 
pad, neem je van buiten naar binnen en weer naar bui-
ten, zodat je een zo recht mogelijke lijn (de ideale lijn) 
behoudt. Dit kost je zo min mogelijk snelheid.
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zit op het voorwiel. Door de rem rustig te bedienen en 
door je kracht goed te doseren, heb je zo veel meer 
controle over de snelheid van de fi ets zonder te slip-
pen of over de kop te slaan.

Remmen met beide remmen
Er zitten uiteraard niet voor niets twee remmen op de 
fi ets. Door te oefenen en door ervaring krijg je steeds 
beter in de gaten hoe en wanneer je moet remmen. Zo 
kan bijvoorbeeld een kleine slip in een haakse bocht je 
mooi door de bocht helpen. Houd voor deelnemers 
altijd aan dat ze als hoofdrem de achterrem gebruiken 
en als bijrem de voorrem. Neem als verhouding 80% 
achter en 20% voor met pompende dosering.

Bij lange afdalingen is de kans groot dat je remmen 
erg heet worden. Hierdoor wordt de werking minder. 
Om dit te voorkomen, gebruik je beide remmen pom-
pend. Kort knijpen en dan weer loslaten, controleer je 
snelheid door harder en zachter te knijpen.

Balans 
Bij het  mountainbiken is het ook van belang dat je 
goed kunt balanceren. Dat je een bent met de fi ets. 
Goed kunnen balanceren wordt ook wel de trackstand 
genoemd. 
Om je balans te verbeteren, kun je dit het best stil-
staand oefenen. Dit betekent dat je stilstaat met je 
fi ets zonder dat je voeten de grond raken.
Zorg dat je relaxed op je fi ets zit en houd je armen en 
benen licht gebogen. Kom (langzaam) tot stilstand en 
zet de versnelling niet te zwaar. Zorg dat je pedalen 
horizontaal staan. Als je rechtshandig bent, zet je het 
rechterbeen voor en als je linkshandig bent, zet je het 
linkerbeen voor. Zet nu een klein beetje kracht op het 
voorste pedaal en houd de voorrem ingedrukt zodat je 
net niet vooruit komt. Draai dan je voorwiel in de rich-
ting van je voorste been. Het is zo niet al te moeilijk om 
de juiste balans te vinden.

3.3 Oefeningen

Hieronder volgen enkele eenvoudige trialopdrachten 
(beheersing) op de fi ets: 
• Balanceeroefening ‘Last man standing’. Wie blijft 

binnen een bepaald gebied, zonder terug te fi etsen, 
zo lang mogelijk met de voeten van de grond. 

• Zorg dat je je groep op tijd laat stoppen. 
• Je stapt van je fi ets, steekt je rechterarm door het 

frame aan de kant van het stuur. Het grootste 
gedeelte van je fi ets hangt nu op je rug. 

• Houd rekening met de kettingkant. Begin dus altijd 
met optillen aan de linkerkant van de fi ets. Op deze 
manier wordt je rug niet vies van het smeer. 

• Houd met je hand het midden van het stuur beet 
zodat het voorwiel niet heen en weer slingert. 

• Neem de hindernis en zet je fi ets weer op de grond.

De juiste remtechniek
Tijdens het remmen zet je de meeste kracht op de ach-
terrem. De voorrem gebruik je om bij te remmen. Als 
je alleen de voorrem gebruikt, is de kans een stuk gro-
ter dat je over de kop slaat. Om oververhitting tijdens 
lange afdalingen te voorkomen, rem je niet perma-
nent maar pomp je regelmatig lichtjes om zo de snel-
heid te beheersen. Houd altijd minimaal twee vingers 
aan je remmen zodat je altijd kunt controleren.

Remmen met alleen de achterrem
Dit doe je in eerste instantie alleen op verharde wegen op 
redelijk vlak terrein. Voor deelnemers is dit de hoofdrem. 
Deze moeten zij voor 80% gebruiken. Op deze manier zul-
len ze misschien slippen door te hard remmen, maar vrij-
wel nooit vallen. Het nadeel in steil of glad terrein is dat 
er tijdens de meeste remacties de minste druk op het 
achterwiel zit. Je zult dus eerder slippen en controle ver-
liezen. Deze rem moet gedoseerd worden ingeknepen, 
alleen op een rollend wiel heb je controle.

Remmen met alleen de voorrem
Deze rem is voor deelnemers een extra rem. Het risico 
dat deze rem te hard wordt gebruikt, is groot. Wan-
neer je voorrem blokkeert, blokkeert je voorwiel ook 
en dan sla je over de kop. Je laat een deelnemer deze 
rem dus gebruiken voor het bij remmen, ongeveer 
20%. Je laat hem pompend remmen zodat de rem niet 
blokkeert. Voor geoefende mountainbikers is dit juist 
de hoofdrem. De meeste druk, zeker in een afdaling, 

TIP

Door kleine bewegingen met het stuur te 
maken, kun je beter balanceren. 
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Bij de ene soort ondergrond moet je vaart houden en 
bij de andere juist rustiger fi etsen. Zeker als je met 
deelnemers fi etst, is het zaak een marge te houden 
wat betreft veiligheid. Iedereen  moet dus voldoende 
afstand houden van elkaar. Kijk vooruit, anticipeer en 
durf beslissingen te nemen.

Fietsen in de modder
Voor meer grip zijn grove banden met grote noppen 
noodzakelijk. Ook raak je dan tijdens het fi etsen de 
modder makkelijker kwijt. Probeer zo lang mogelijk op 
je zadel te blijven zitten om te verhinderen dat je ach-
terwiel gaat slippen. Voor een goede remwerking rem je 
regelmatig licht om modder te verwijderen (afhankelijk 
van je snelheid). Natuurlijk besteed je na afl oop van de 
tocht meer tijd aan het onderhoud van je fi ets. Vooral de 
ketting en kabels verdienen dan extra aandacht.

Fietsen op het zand
Probeer met een hoge snelheid te fi etsen. Zo voorkom 
je dat je in het zand wegzakt. Blijf op je zadel zitten om 
zo druk op het achterwiel te houden. Probeer in een 
rechte lijn te fi etsen omdat sturen vaak problemen 
geeft. Het is ook aan te raden om in een spoor te fi et-
sen: sporen zijn harder en dus beter begaanbaar. Ver-
der kun je proberen je stuur steeds in een hoppende 
beweging op te trekken, trap met dezelfde cadans en 
je fi etst in mul zand verder door. Stuur niet te veel, laat 
de fi ets zijn eigen weg zoeken en corrigeer door je 
gewicht te verplaatsen. 

Fietsen in rotsachtig terrein
Fietsen in een gebied met kleine rotsblokken en 
boomstammen is met een mountainbike prima te 
doen. Probeer met een fl inke snelheid over dit type 
terrein te fi etsen omdat je fi ets bij hogere snelheden 
stabieler is en je zo minder last hebt van kleine obsta-
kels. Zorg ervoor dat je controle over je snelheid houdt.

• ‘Helmpje rapen’ is een leuke oefening om het 
balanceren in je eentje te oefenen. Leg je helm op 
de grond en probeer hem al fi etsend op te rapen. 

• Leg een hindernis op de grond en probeer erover-
heen te springen. Je kunt ook over hindernissen 
heen rijden, zoals kleine verhogingen.

• Zet een paar pionnen neer. Ga hiertussendoor 
slalommen. 

• Het remmen kun je oefenen door een streep op de 
weg te tekenen. Kom hard aanfi etsen en probeer 
vlak voor de streep tot stilstand te komen.

• Probeer eens met je mountainbike van een trap af 
te rijden. Begin met een makkelijke en korte trap, je 
kunt het zelf steeds moeilijker maken.

Helmpje rapen.

Trap afrijden.

3.4  Verschillende soorten 
ondergronden 

Hieronder worden verschillende soorten ondergron-
den beschreven. Er worden kenmerken en aanwijzin-
gen gegeven hoe je het makkelijkst over de verschil-
lende bodemtypes kunt rijden. Ook een bandenkeus 
voor de meer gevorderde fi etser is vermeld.
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pompte band met een licht profi el. Dit om de wrijving 
te reduceren.

Waterdoorsteken
Waterdoorsteken zijn de krenten uit de pap voor een 
echte mountainbiker. Houd er wel rekening mee dat 
je de mountainbike na afl oop goed inspuit met olie als 
je dit met je groep doet. Rijd ook niet zomaar een beek 
of sloot in, je ziet niet hoe de bodem eruitziet of wat er 
onder water ligt. Kijk eerst rustig vanaf de kant of je 
de bodem kunt zien en of je kunt zien wat daar ligt. 
Kun je dit niet zien, loop dan een stukje het water in 
en controleer met je voeten de bodem op eventuele 
obstakels. Schat de stroming in. Is het diep, dan zul je 
zeker vallen door de druk van het water en zul je de 
overkant moeilijk halen door de weerstand van het 
water. Kniediepte is voor de meeste deelnemers het 
uiterste om doorheen te komen, succes te ervaren en 
lekker nat te worden.

Eenmaal in het water is het zaak vaart te houden en 
door te blijven trappen. Laat de fi ets zo veel mogelijk 
zijn eigen weg zoeken om soepel door het water te 
komen. Probeer, net als wanneer je door los zand rijdt, 
hoppend trekkend aan het stuur en in hetzelfde ritme 
trappend jezelf voort te stuwen. Je hebt niet alleen 
weerstand op je banden maar ook op het frame en je 
lichaam. Fietsen door water is een stuk zwaarder dan 
je vaak denkt. Wel leuk!

Vlak, glooiend en steil terrein
Op vlak terrein is het uiteraard makkelijker fi etsen dan 
op oplopend terrein. Zaak is dat je vooruit blijft kijken 
en op tijd anticipeert. Dit houdt in dat je voor een oplo-
pend stuk ondergrond, van welk type dan ook, zult 
moeten schakelen en de correcte houding op de fi ets 
aanneemt. 
Op glooiend terrein is het zaak tempo te blijven fi etsen. 
De verzuring zal toeslaan, maar de deelnemer zal het 
gevoel hebben dat hij al heel wat heeft gepresteerd. 
Meld de deelnemers van tevoren wanneer er op steil 
terrein gefi etst gaat worden. De deelnemers moeten 
dan licht schakelen en vaart maken. Dan kom je zo ver 
mogelijk omhoog met zo min mogelijk energie. Blijven 
trappen is het motto, stoppen met trappen is lopen.

Grindpaden
Op grindpaden moet je rekening houden met losse 
ondergrond en dus het gevaar van uitglijden. Ook 
moet je niet vergeten dat je remweg op deze bodem-
soort een stuk langer is. Door losliggende delen zul je 
later stilstaan of slippen. Maar ook als je steil naar 
boven fi etst, heb je grote kans dat je grip verliest. Je 
wiel zal doorspinnen en je komt tot stilstand. Houd 
hier met het kiezen van je versnelling rekening mee. 
Bij een te lichte versnelling gaat je wiel sneller spin-
nen, bij een te zware versnelling kom je niet omhoog. 
Schakel dus zo dat je grip houdt en goed omhoogkomt.

Kies voor deze ondergrond een band met grof en groot 
open profi el. Verder is het fi jn als de zijkant van de bui-
tenband versterkt is tegen lek stoten tegen scherpe 
stenen. Je banden zijn zo hard dat het profi el van de 
band plat is op het moment dat je erop zit. Verder is 
het belangrijk dat je de deelnemers ruimte laat hou-
den. Bij het stijgen kan er namelijk grind omhoog 
spatten. Bedenk ook dat vallen op grind erg pijnlijk is. 

Asfalt/verharde wegen
Op asfalt of verharde wegen is het makkelijk fi etsen. De 
meeste deelnemers rijden normaal gesproken met hun 
gewone fi ets ook op dit soort ondergrond. Vergeet niet 
dat je je in het openbare verkeer begeeft. Alle verkeers-
regels zijn dus van toepassing. Breng je groep hiervan 
nogmaals op de hoogte. De meeste mensen die met jou 
gaan fi etsen, zijn vrij en vergeten dan ineens alle nor-
male regels.
Spreek met je groep af dat je altijd achter elkaar blijft 
fi etsen en dat niemand jou inhaalt. Ook is het handig 
een laatste man/vrouw af te spreken die achteraan 
blijft rijden. Gebruik de afgesproken tekens.
De bandenkeus voor lange stukken is een hard opge-
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afspraak die ervoor zorgt dat iemand anders snel dit 
belangrijke telefoonnummer in je telefoon kan vin-
den.

Reparatiemateriaal
Mocht je onderweg zijn met je groep en mocht je 
pech krijgen, dan is het natuurlijk handig als je wat 
gereedschap bij je hebt. Je kunt onderweg natuurlijk 
van alles nodig hebben. De meest voorkomende 
pechgevallen zijn een lekke band en een ketting-
breuk. Zorg er dus voor dat je altijd een bandenplak-
set en een kettingpons bij je hebt. Verder is het ver-
standig om een inbussleutelsetje met daarin 
verschillende maten mee te nemen. Dit is erg han-
dig om kleine reparaties uit te kunnen voeren. Je 
reparatieset bestaat uit:
• binnenband 
• pomp (voor de juiste ventielsoort)
• plakspullen
• drie bandenlichters
• schroevendraaiertje/tangetje
• inbussleutelset
• kettingponsset.

Verder is het verstandig om eten en drinken mee te 
nemen, wat extra kleding waar je een deelnemer mee 
zou kunnen helpen tijdens noodgevallen (jack/muts/
handschoenen), een fi etsroutekaart en geld.

4.1 Veiligheid tijdens een tocht

Tijdens de tocht ben jij verantwoordelijk voor de bege-
leiding van de groep. Je kunt dan niet zelf trainen of 
knallen. Pas je eigen snelheid aan ten opzichte van je 
groep en stel je op ten dienste van de groep en hun 
doelstelling!

• Zorg dat de snelheid aangepast is op de groep.
• Houd overzicht over alle deelnemers binnen de 

groep.
• Controleer voordat je gaat rijden of iedereen op de 

hoogte is van de aanwijzingen. 
• Afdalen is het gevaarlijkste onderdeel. Afhankelijk 

van de groep kun je de volgende keuzes maken: 
- De deelnemers blijven achter jou.
- Je laat de deelnemers om de zoveel seconden 

starten.
- De deelnemers starten als de voorganger een 

bepaald punt is gepasseerd.
• Ga bij gevaarlijke bochten staan om de deelnemers 

te attenderen op het gevaar en laat ze afremmen.
• Verzamel de groep nooit in de buitenbocht maar in 

de binnenbocht.
• Bij pauzes of korte stops moet het parcours altijd 

vrij blijven!
• Blijf bij verharde wegen altijd netjes achter elkaar 

fi etsen. Fiets nooit met tweetallen naast elkaar. Pas 
afhankelijk van de snelheid de tussenruimte aan.

• De helm blijft altijd op!
• Alcoholconsumptie is verboden voor en tijdens de 

rit!

4.2  De inhoud van de 
instructeursrugzak

EHBSO
De EHBSO-set moet je specifi ek aanpassen aan de 
activiteit. De grootste verwondingen bij het moun-
tainbiken zullen schaafwonden zijn. Water en ont-
smettingsmiddel (of pleisterspray) zijn van belang. 
Verder is een coldpack nodig om eventuele kneuzin-
gen te kunnen koelen.

Mobiele telefoon
Het is handig om een mobiele telefoon met werken-
de batterij en de juiste nummers geprogrammeerd 
op zak te hebben. Zet een ICE (In Case of Emergency) 
nummer in je telefoon. Dit is een internationale 

4. Veiligheid
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4.3 Fietsen controleren

De meeste bedrijven (met eigen fi etsen) hebben log-
boeken of lijsten waarop je eventuele gebreken van 
fi etsen kunt invullen. Op die lijsten kun je ook zien of 
het gebrek verholpen is. Controleer dat even voordat 
je de fi etsen gaat uitgeven of klaarzetten.
Verder controleer je minimaal:
• de remmen
• de bandenspanning en het profi el
• de speling op de wielen en het balhoofd
• of het stuur, het zadel en de trappers vastzitten (bij 

eventuele speling heb je meer kans op defecten)
• het ventielsoort van de banden (zodat je de juiste 

pomp bij je hebt).

Zorg ervoor dat je na de activiteit de gebreken van 
fi etsen noteert op de lijst en dat je de desbetreffende 
fi etsen apart zet of markeert, bijvoorbeeld door het 
zadel om te draaien. Als je dit niet doet, zadel je 
andere instructeurs de volgende keer met een pro-
bleem op. Ze kunnen dan een kapotte fi ets pakken of 
er blijken ineens te weinig goede fi etsen voor een 
groep te zijn.
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mogelijkheden als je in tijdnood komt of als je eerder 
terug wilt naar de accommodatie?
Verder is het handig wanneer je een aantal ‘markante’ 
punten op de route kent zodat je daar bijvoorbeeld in 
geval van nood gebruik van kunt maken. Dit kunnen 
punten zijn waar je uit de route kunt stappen. Als er 
iets gebeurt, fi ets je altijd sneller over verharde wegen 
dan door het terrein. Maak tot slot een klein tijdplan-
netje zodat je tijdens het fi etsen kunt inschatten of je 
het binnen de gestelde tijd gaat redden of dat je er wel-
licht een rondje bij moet pakken. Verder moet je ook 
rekening houden met de duur van de tocht aan de hand 
van de weersomstandigheden en het weer van de 
dagen hiervoor. Wanneer er bijvoorbeeld veel regen is 
gevallen, kan de route erg modderig zijn.

5.4 Invloed van het weer

Tijdens outdooractiviteiten zijn we voor een deel 
afhankelijk van het weer. Zeker bij het mountainbi-
ken heeft dat invloed, bijvoorbeeld op de ondergrond 
en op de windchillfactor. Aangezien jij als instructeur 
verantwoordelijk bent voor de deelnemers, moet je 
daar rekening mee houden en erop inspelen.
Pas je route aan bij slechte omstandigheden. Het is voor 
de veiligheid van de deelnemers van belang, maar ook 
voor de beleving van de deelnemers. Als ze nergens fat-
soenlijk boven komen of nooit fi jn kunnen afdalen, 
geeft dat weinig succesbeleving.
Schat gedurende de tocht steeds in of het niveau van de 
groep aansluit bij de route en de staat van de route. Pas je 
plan aan indien nodig of rijd om moeilijke stukken heen.

Vanwege de variabele intensiteit van het fi etsen, word 
je warm en koel je weer af. Al met al kost mountainbi-
ken veel energie. Zowel om je voort te bewegen als om 
je eigen temperatuur te reguleren. Check voor je ver-
trekt of de deelnemers gekleed zijn op de weersom-
standigheden en of ze extra kleding bij zich hebben 
voor als het weer omslaat. Weet wat de weersvoorspel-
lingen zijn voor het gebied waar je gaat rijden. 

Wind
Door de wind kun je snel afkoelen. Onderkoeling is dan 
het grootste gevaar, vooral als er iets gebeurt waardoor 
je lang stil moet staan. Dit fenomeen heet de windchill-
factor: door de wind wordt warmte afgevoerd, ook de 
omgevingstemperatuur zal hierdoor veel kouder aan-
voelen. Zie de tabel op de volgende pagina.

5.1  De voorbereiding van een ATB-tocht

Afhankelijk van de groep ga je een bepaalde route/
tocht rijden. Je kijkt naar de volgende punten:
• het niveau van de deelnemers (zwaarte en moei-

lijkheidsgraad van de tocht)
• doelstelling van de groep (recreatief, cultureel of 

knallen)
• beschikbare tijd (duur/lengte van de tocht).

Vervolgens bereid je de route voor en zet je de beno-
digde materialen klaar.

5.2 Intensiteit en duur

Dit aspect is een van de moeilijkste zaken van het 
mountainbiken, de intensiteit binnen een tocht is erg 
variabel. Het ligt dus geheel aan de tocht die je gaat 
maken hoelang je deze kunt maken, en natuurlijk aan 
de getraindheid van je groep. Bekijk van tevoren op de 
kaart hoe de route loopt en waar de intensieve stuk-
ken zitten. Weeg vervolgens af hoelang je route zal 
duren. Beredeneer altijd aan de hand van de volgende 
gemiddelde snelheden op de fi ets (recreatief!).

Vlak 15-18 kilometer per uur

Licht stijgend 12-15 kilometer per uur

Steil 8-10 kilometer per uur

Dalend vrij 20-30 kilometer per uur

Dalend obstakel 10-15 kilometer per uur

Dalend vrij is een langere rechte afdaling over hard 
terrein zonder hobbels. Je hebt dus een langere uitrij-
mogelijkheid. Onder dalend obstakel wordt een boch-
tige en hobbelige afdaling verstaan. 

5.3 Route

Zorg dat je de route kent. Ken je het gebied niet, bestu-
deer dan rustig de kaart. Bekijk op de kaart hoe dicht 
de hoogtelijnen bij elkaar staan. Hoe dichter bij elkaar, 
hoe steiler het terrein. Waar zitten lastige klimmetjes 
en gevaarlijke afdalingen? Waar wil je gaan pauzeren, 
afhankelijk van de duur van de tocht? Zijn er afsnij-

5. Met een groep

TIP

Een instructeur kan gemiddeld 10 tot 12 deel-
nemers mee op pad nemen.
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• zonnebrand
• drinken.

5.5 Voorkomen van valpartijen

Valpartijen wil je natuurlijk voorkomen. De deelne-
mers zouden zich daarbij lelijk kunnen verwonden. Jij 
bent als instructeur verantwoordelijk voor het welbe-
vinden van de groep. Breng daarom de fi ets en vooral 
de deelnemer heel terug. 
De meeste valpartijen ontstaan bij het dalen. Hanteer 
bij het afdalen daarom de volgende regels: 
• Tijdens het dalen haalt niemand elkaar in.
• Tijdens het dalen houdt iedereen minimaal 15 

meter afstand.
• Jij bepaalt als instructeur het tempo. Mensen 

willen graag harder, dit is leuk totdat je valt. Doe 
altijd net wat rustiger aan en zorg dat je begint 
met langzaam dalen, dan kun je het eventueel 
opbouwen.

Regen
Door water wordt warmte snel afgevoerd. Ook bij dit 
verschijnsel kun je onderkoelen. Zelfs als je op de fi ets 
zit, kun je er onwel van worden. Zorg dus voor regen-
kleding en eventueel warme kleding (muts, hand-
schoenen, lange broek).

Zon 
Ook hoge temperaturen kunnen gevaar opleveren. 
Wees je hiervan bewust. Het is erg belangrijk om vol-
doende water bij je te hebben, zeker als de tocht wat 
langer is. Hiermee kun je je verloren vocht weer aan-
vullen. Omdat je zweet tijdens het mountainbiken, is 
het altijd verstandig om drinken mee te nemen. Neem 
ook zonnebrand mee en smeer je goed in zodat je niet 
verbrandt.

Onthoudt dus goed dat je altijd de volgende dingen 
meeneemt:
• regenkleding
• warme kleding/voor nood een reddingsdeken!

Wind Luchttemperatuur in Celsius

 Beaufort m/s km/u +10 +5 -1 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 -46 -51

 0 Windstil 0.1 04 10 5 -1 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 -46 -51

 2 Lichte bries 2.5 9.0 9 3 -3 -9 -15 -21 -26 -32 -38 -44 -50 -58

 3 Zachte bries 4.5 16.2 5 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71

 4 Matige bries 6.6 23.8 2 -6 -14 -21 -29 -36 -43 -50 -58 -65 -75 -80

 4 Matige bries 8.9 32.0 0 -8 -16 -24 -32 -40 -47 -55 -65 -71 -79 -87

 5 Stevige wind 11.2 40.3 -1 -9 -18 -26 -34 -42 -51 -59 -67 -78 -84 -92

 6 Krachtige wind 13.4 48.3 -2 -11 -19 -28 -36 -44 -53 -61 -70 -79 -87 -96

 6 Krachtige wind 15.6 56.2 -3 -12 -20 -29 -37 -45 -54 -63 -72 -81 -90 -98

 7 Matige storm 17.5 63.0 -3 -12 -21 -30 -38 -46 -55 -65 -73 -82 -91 -100

 8 Storm 19.0 68.4 -3 -13 -22 -31 -39 -47 -56 -65 -74 -84 -94 -104

 9 Hevige storm 22.5 81.0 -4 -13 -23 -32 -40 -48 -57 -67 -76 -86 -97 -108

 10 Orkaan 26.5 95.4 -4 -13 -24 -33 -41 -49 -58 -69 -79 -89 -101 -113

Chill factor Klein risico Groot risico Zeer groot risico

10172_OA Module 1 Mountainbiken en Vw TB 1.indd 2910172_OA Module 1 Mountainbiken en Vw TB 1.indd   29 07-07-09 11:1907-07-09   11:19



30

• Geef de deelnemers mee dat ze niet naar obstakels 
kijken maar naar doorgangen. Vaak rijd je juist 
tegen een obstakel aan als je ernaar kijkt.

• Jij moet als instructeur ver vooruit kijken naar 
hinder (verkeer) en obstakels (stenen, bomen, 
prikkeldraad). Spreek van tevoren af hoe je met de 
groep communiceert over richting aangeven maar 
vooral ook over het stoppen. Bijvoorbeeld door hard 
te roepen en je hand op te steken (visueel en 
verbaal). 

TIPS

• Stap nooit af tijdens een steile afdaling, de 
fi ets rijdt dan door en de deelnemer valt. 
Als ze het eng vinden, laat ze dan heel 
langzaam rijden en de voeten als steun-
punten gebruiken. Maar de deelnemer 
blijft wel in het zadel zitten.

• Mocht een steile modderige afdaling naar 
jouw idee niet te doen zijn voor een groep-
je, maak dan de keus om langs de zijkant 
naar beneden te lopen, over een onder-
grond met meer grip.

• Geef bij deelnemers aan dat de trappers 
horizontaal moeten staan bij een afdaling 
zodat ze daar niet mee tegen stenen of 
hobbels stoten.

• Als deelnemers op elkaar moeten wachten 
in een bocht, laat ze dan altijd aan de bin-
nenkant van de bocht wachten. Stel dat er 
iemand uit de bocht vliegt.

• Verwijder als instructeur zo nodig takken 
van het pad die tussen de spaken kunnen 
komen en het wiel kunnen blokkeren.

• Draag altijd een helm. Tijdens een valpartij 
is je hoofd beter beschermd. 

• Ook handschoenen zijn erg belangrijk. Zij 
kunnen voorkomen dat je je handen open-
haalt tijdens een valpartij.
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3.  Rem rustig af wanneer er wandelaars naderen.
 Wandelaars verplaatsen zich niet zo snel. En als je een 

beetje goed uitkijkt, kun je ze al lang van tevoren aan 
zien komen. Passeer ze op wandelsnelheid.

4.  Groet vriendelijk en passeer.
 Mocht je een andere ATB’er tegenkomen, snij deze dan 

nooit af. Wacht rustig tot je erlangs kan en geef even 
een seintje dat je erlangs wilt. Een vriendelijke groet 
als dank kost geen moeite. Wandelaars groeten wordt 
vaak ook erg gewaardeerd.

5.  Rem rustig om de bosgrond op zijn plaats te houden.
 Een beetje slippen is best leuk, maar ook slecht voor de 

grond in het bos. Vooral als het net geregend heeft, 
haal je de grond snel open. Probeer hier vooruit te kij-
ken.

 Houd je fi ets onder controle in afdalingen en bochten.
 Neem niet meer risico dan nodig is en probeer niet 

meteen wat een ander kan. Met name als je net een 
nieuwe fi ets hebt, is het belangrijk hier eerst ver-
trouwd mee te raken.

6. Pas je snelheid aan de omgeving aan.
 Dit kun je op twee manieren zien.

1) Mocht je ergens komen waar het erg druk is, fi ets 
dan even wat rustiger totdat er weer ruimte is om te 
knallen.

2) Niet iedereen heeft dezelfde conditie. Ook kan 
iemand zijn dag niet hebben. Als je met meerdere 
fi etsers bent, houd elkaar dan in de gaten en pas je 
aan het tempo van de zwakkeren aan. Controleer 
ook regelmatig of iedereen er nog is.

7.  Laat geen afval achter.
 Dit behoeft geen nadere uitleg!

8.  Nog een laatste tip.
 Neem altijd een mobieltje mee. Als er iets gebeurt, dan 

kun je zo nodig hulp inroepen.

Deze informatie is ontleend aan www.mountainbike.nl.

Bij het mountainbiken maken we gebruik van de 
openbare ruimte. Om anderen en de omgeving niet 
tot last te zijn, is er de mountainbikecode. Maar deze 
code is er ook voor je eigen veiligheid. De mountain-
bikecode geldt voor iedere ATB’er!

De mountainbikecode

1.  Draag altijd een fi etshelm!
 Het kan niet vaak genoeg worden gezegd, het is 

voor je eigen veiligheid én van je gasten voor wie jij 
verantwoordelijk bent.

2.  Blijf altijd op de bewegwijzerde ATB-/fi etsroute.
 Het bos is voor iedereen en er zijn genoeg voorzie-

ningen in zowel Nederland als België waar gefi etst 
kan worden. Maak daar gebruik van.

 Kom niet op uitgezette wandelroutes, en vermijd zo 
veel mogelijk ruiterspaden. Mocht je toch een paard 
tegenkomen, blijf dan rustig wachten. Scheur nooit 
langs een paard. 

6. De mountainbikecode
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