
Opstapdag 
Zaterdag 13 November organiseren wij als Stouwdamsport een opstapdag die u niet mag missen. 
 
De bedoeling van deze dag is om u kennis te laten maken met nieuwe producten en/of sporten. U kunt testen 
en er terecht met al uw vragen. Hieronder geven wij u weer wat u deze dag allemaal kunt verwachten. 

Nieuwe producten 
Deze dag zullen de nieuwste producten aanwezig zijn van Specialized, Ridley, Focus en Sensa. 
Deze fietsen, die ook in onze winkel te zien zijn, zullen op deze dag nog eens extra uitgestald worden. 

Testen 
Uiteraard zijn er ook testfietsen uit dit segment aanwezig. Dus wilt u altijd al eens een Specialized Epic 
proberen of weten hoe een 29er rijdt, dan kan dat nu. Misschien heeft u een ATB en wilt u wel eens 
een Cyclocross fiets proberen, of andersom, dan krijgt u daar op deze dag de gelegenheid toe. 

Gratis reparatie 
De gehele dag is Henri Ruitenberg aanwezig om kosteloos reparaties aan uw fiets uit te voeren. Dus 
hebt u een slag in het wiel of schakelt uw fiets niet goed dan kunt u daarvoor bij Henri terecht. 
Mochten er wel nieuwe onderdelen nodig zijn dan is dat uiteraard voor uw eigen rekening. 

GoBiking Tour 
Ondersteuning krijgen we ook van de KNWU. Speciaal voor deze dagen hebben ze een GoBiking tour 
ontwikkelt. Dit houdt in dat ze met fietsen en instructeurs komen om u kennis te laten maken 
met fietscross. Een echte aanrader voor de jeugd en een ieder die zich nog jong voelt. 

Ondersteuning 
Oud profrenner Gerrit de Vries zal ook aanwezig zijn om u van tips en trucs te voorzien. Zadelpositie, 
fietshouding enz. zijn voor Gerrit gesneden koek. Doe uw voordeel ermee. Met zijn ervaring ( 7x Tour 
de France en Wereldkampioen ploegentijdrit) kan hij u nuttige tips geven. 

Speciaal voor Dames en Jeugd 
Om de dames en de jeugd niet te vergeten hebben we Anita Vahlen benaderd. Anita is 14x kampioen 
van Noorwegen en winnares van verschillende wereldbekers. Jaren heeft ze op wereldniveau gefietst 
en ze is nu instructrice bij sportscholen vooral gericht op dames en kinderen. Zij kan de dames dus 
alles vertellen over het aanpassen van hun zitpositie en alle andere dames ongemakken.  

Wedstrijden 
De dag wordt afgesloten met wedstrijden waar iedereen, jong en oud, aan mee kan doen. 
De wedstrijden voor de jeugd beginnen om 14.00 uur en de senioren starten om 15.00 uur. 
Er zal een aparte klassering zijn voor Cyclocross en ATB. 
 
Waar en hoe laat 
Uiteraard kunnen we dit spektakel niet in onze winkel verhapstukken. We zijn daarom uitgeweken 
naar het nieuwe ATB terrein van de ATB vereniging Oldebroek. Dit terrein kunt u vinden aan de 
Sportlaan op `t Loo nabij Oldebroek. 
De aanvang van de dag is om 11.00 uur.  
 


