
Op de fiets. 

Fietsen is gezond, daar bestaat geen enkele twijfel over. Bovendien 
is het vele malen goedkoper dan het openbare vervoer. 
Je ziet dus heel veel mensen fietsen.  
 
Neem nou die 55 plussers. Ze zijn zich heel bewust van de voordelen van fietsen, maar 

soms spelen lichaamsdelen op, die niet meer willen wat zij willen, dus 
moeten die wat ondersteuning. Zogezegd: trapondersteuning. Als de knieën 
wat krakkemikkig worden bijvoorbeeld. Tegenwoordig helemaal geen 
probleem want fietsen met trapondersteuning zijn er in vele soorten en 
maten te koop. Een geweldige uitvinding. Hadden die uitvinders al jaren 
geleden moeten uitvinden. Maar ja, die accu’s waren het grote probleem, 

want ze mochten niet te zwaar zijn. Dan zou je je nog  ik weet niet wat moeten trappen 
vanwege het gewicht van die accu. Dus een paar slimmeriken hebben het juiste gewicht van 
de accu gemaakt en nu rijden duizenden 55-plussers op trapondersteunende fietsen.  
Je herkent die ouderen zo, want zo’n rap tempo kan je op die leeftijd niet meer halen. Dat 
zie je aan het gemak waarmee ze die trappers bedienen. Vooroverbuigend en hijgend om 
vooruit te komen is er niet meer bij, nee die elektrische fiets maakt dat ze rechtop zitten en 
luchtigjes de pedalen aanraken en ze hebben dan een blik van: kijk mij jou lekker voorbij 
sjezen. En ze glimlachen daar fijntjes bij. 
 
Een geweldige uitvinding, ik kan het weten. 4 jaar geleden op 
mijn 56ste  begon ik er aan en ik wil nooit meer zonder. Mijn 
knieën zijn er mee gestopt verder af te takelen en ik ben in no 
time in Ede. Ik maak er wel een sport van in 35/40 minuten, het 
liefst zonder ook maar 1 maal af te stappen, voor de winkel te 
staan. Ik sjees en voel me er wel bij. Een totale outfit voor mijzelf 
en de fiets maakt de fietssport compleet. Dat houdt in: helm, 
regencape en regenbroek, dikke winterhandschoenen, een 
bijzonder grote fietstas, een kilometerteller die het aantal 
kilometers dat ik rijd telt, klokje en de afstanden die afgelegd zijn.  
 

Er zitten 3 snelheden op mijn fietscomputer, ik zet hem in 
het begin op 2 maar ga snel over op 3. Op de terugweg 
direct op 3 want dan ben ik meestal afgeladen. Ik zet de 
winkelwagen voor mijn fiets en ga inpakken. Buiten mijn 
zijtassen heb ik nog een tasje aan het stuur en een 
fietsmand. Allemaal vol als ik klaar ben. Ik doe dat inpakken 
altijd zeer op mijn gemak. Als mensen voorbij komen en ze 
zien dat ik mijn volle kar aan het wegwerken ben, vragen ze 

wel eens:”krijgt u dat allemaal mee?”ik antwoord dan heel flink:”ja zeker!”Iets anders kan 
ik trouwens niet zeggen want dan ga ik af. Ik ben niet van plan af te gaan, ook al blijken mijn 
ogen groter dan de inhoud van mijn fietstassen. Als het toch ietsje teveel blijkt, kan ik altijd 
nog boodschappen bovenop mijn fietstas binden. Altijd een oplossing voorhanden. Ben ik 



klaar met de efficiënte indeling, dan drink ik wat en ik zet me schrap als ik die fiets van de 
stoep moet afrijden om op te stappen. Daar moet je geen slappeling voor zijn want die fiets 
is afgeladen. Ik wankel wel een beetje maar als ik eenmaal fiets gaat het prima.  
 
Ik hoop dan maar dat ik zonder af te hoeven stappen heelhuids thuiskom. 
Ik weet inmiddels sluipweggetjes te vinden, dus van de 10 keer rijden lukt het me 9 keer 

zonder af te stappen bij de winkel of thuis te komen. Moet ik afstappen, dan is 
het noodzaak al mijn spieren aan te spannen om die fiets te houden. Eenmaal is 
het me overkomen dat ik plotseling af moest stappen en viel die fiets zijwaarts. 
Niets aan de hand, maar ik moest hem wel weer op krijgen. 
 Ach, even kwaad worden en de adrenaline zorgt dat die fiets weer op komt. 

 
Vorige week was ik richting Ede aan het fietsen. Ik moest een heuveltje op en een 
jongeman van rond de 20 jaar fietste mij, met naar ik schatte, 25 kilometer per uur voorbij. 

Ondanks mijn trapondersteuning in stand 3 kreeg ik het niet voor 
elkaar hem voorbij te sjezen. “Hé hé je bent toch 60 jaar, je kan je niet 
meer meten met iemand van 40 jaar jonger,” sprak ik mezelf toe. 
Bovenaan het heuveltje gekomen ging ik eraf met ongeveer 25 
kilometer per uur. Heerlijk! Die jonge man vond het ook heerlijk. Hij 
ging rond de 30 kilometer. Dat kwam omdat hij lekker mee trapte.  

Maar het opvallende aan hem was dan hij met losse handen reed. 
Eerst even handen op z’n rug, daarna opzij, nogmaals op z’n rug en 
vervolgens had hij het heet gekregen en trok eerst z’n linkermouw 
uit en slingerde vervolgens heen en weer zodat ik mijn hart 
vasthield. Maar ik kon mijn hart loslaten, hij slingerde weliswaar, 
maar ik kon zien dat hij als een acrobaat slingerde, die per dag 
enkele optredens voor publiek opvoerde. Hij was heel bedreven in 
dat slingeren. Hij voerde een soort act uit. Na nog wat gewiebel 
ging die andere mouw uit z’n jas en pakte hij het kledingsstuk 
nonchalant vast en propte de jas met 2 handen onder z’n 
snelbinder achterop z’n fiets. Even dacht ik dat hij een smak ging 
maken, maar helemaal niets aan de hand.  
 
Hij kon echter niet goed zien of zijn jas wel goed onder de snelbinders zat, dus keek hij een 
paar maal achterom, terwijl zijn beide handen tussen de snelbinders achter op z’n fiets 
friemelden. Hé hé die klus was geklaard. Ik dacht dat hij nu wel z’n stuur weer zou 

vastpakken, maar dat had ik toch echt totaal mis. Hij fietste gewoon 
verder die heuvel af zonder handen. Er kwam een invalide wagentje, 
zo’n half koekblik, aan. Hij fietste er half, zonder handen omheen. Die 
acrobaat ging zo hard dat ik hem niet meer heb gezien. 
Niet te hopen dat deze jongeman, als gevolg van dit roekeloos 
gedrag, vroegtijdig in zo’n koekblik belandt. 

 
 


