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Beste	vrienden	van	SKS	GERMANY!

Fietsen	maakt	gelukkig,	dat	is	bewezen.	Het	bevor-
dert	de	gezondheid,	maakt	je	hoofd	leeg	en	verster-
kt	je	weerstand.	Als	de	benen	hun	ritme	vinden	en	
de	wind	in	het	gezicht	waait,	komt	er	een	gelukzalig	
gevoel	naar	boven.	Dat	is	precies	het	gevoel	dat	we	
met	 wielerliefhebbers	 willen	 delen,	 via	 de	 tweede	
editie	 van	 het	 Ride	 on!	 Magazine.	 Laat	 je	 inspire-
ren	 door	 de	 bikepacktour	 van	 Adam	 Klimek	 door	
de	Grand	Canyon,	lees	over	Bart	Brentjens	en	zijn	
Olympische	 teamambities	 	 en	 maak	 kennis	 met	
Daniel	 Hülsmann,	 die	 zijn	 passie	 voor	 fietsen	 niet	
opgeeft,	zelfs	na	een	aantal	zware	crashes.	Neem	
ook	een	kijkje	achter	de	schermen	van	ons	bedrijf	
en	 ontdek	 boeiende	 ontwikkelingen	 uit	 de	 wereld	
van	SKS	Germany.	Maak	kennis	met	het	nieuwe	en	
herontdek	het	bestaande.	Veel	leesplezier!

Ride on !
Team	SKS	GERMANY
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DE NIEUWE AIRSTEP
MADE IN GERMANY
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Als dat geen echte liefde is… Elke dag worden er in de productiehallen van SKS Germany 
meerdere huwelijken gevierd! Althans, zo noemt men het moment dat in de productie de 
zuigerstang wordt verbonden met de pompbuis en pompvoet van de vloerpompen. Het is een 
verbintenis voor het leven, die klanten op waarde weten te schatten. Omdat de SKS pompen 
door en door solide en betrouwbaar zijn. Niet voor niets rust er vijf jaar garantie op alle 
pompen en gaan ze vaak een leven lang mee. Geholpen door reserveonderdelen die na vele 
jaren nog leverbaar zijn, zodat de producten lang en met veel plezier gebruikt kunnen wor-
den. Goed voor de portemonnee én voor het milieu. Want er wordt al genoeg weggegooid!

Bekwame medewerkers van SKS Germany zorgen aan de nieuwe productielijn van de vlo-
erpompen voor een constante, hoge kwaliteit van de producten. Het blijft fascinerend om 
te zien hoe uit vele onderdelen stap voor stap een RENNKOMPRESSOR of AIR-X-PRESS 
ontstaat. Gevuld met Sauerlandse lucht en heel veel liefde.

Halfautomatisch inbrengen van handvat en zuigerstang. De AIR-X-PRESS 8.0 in de handmontage en eindcontrole.

Schroefverbinding van manchet en pompslang.

04-05

MADE IN SUNDERNSauerland

MET LUCHT EN LIEFDE
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High-performance pomp 
voor elke toepassing 
	
De 73 cm hoge vloerpomp overtuigt 
door een goede prijsprestatie-ver-
houding. De extra lange stalen 
pompbuis heeft veel volume per slag 
(tot 12 bar / 174 psi). Met de extra 
grote manometer van 80 mm breng 
je de band nauwkeurig op de juiste 
spanning. 

Overtuigt door vorm 
en functie
	
De SKS AIRWORX PLUS 10.0 
levert met zijn bovengemiddelde 
lengte van 73 cm nóg meer volume 
per slag (tot 10 bar / 144 psi). Een 
bijzondere functie is de ontluch-
tingsnippel  aan de hooggeplaatste 
en goed afleesbare manometer. Dat 
maakt het heel gemakkelijk om de 
bandendruk te verlagen. Geschikt 
voor zowel SV als AV ventielen.

Volume krachtpatser
	
De krachtige TWENTYNINER 
heeft een extra lange stalen pomp-
buis en is de ideale vloerpomp voor 
mountainbikers en trekkingfietsers. 
De pompbuis heeft ook een grotere 
doorsnede en dat zorgt voor een 
extreem snelle drukopbouw in 
de band (tot 5 bar / 73 psi). De 
TWENTYNINER is uitgerust met 
een 80 mm manometer en een 
adapter voor bal of luchtbed.

ROADALLROAD MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP AUTO
SCHRADER

ROADALLROAD MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP AUTO
SCHRADER

IDEAL FÜR

PERFECT FOR

E-BIKE

ROADALLROAD MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP AUTO
SCHRADER

AIRKOMPRESSOR	12.0

AIRWORX	PLUS	10.0

TWENTYNINER

Al meer dan 50 jaar 
Het Origineel
	
De RENNKOMPRESSOR is al 
meer dan 50 jaar de meest geliefde 
internationale baanpomp en wordt 
wel de vader van alle vloerpompen 
genoemd. De pomp wordt in de 
originele oranje kleur van SKS 
GERMANY geleverd met keuze uit 
vier verschillende pompkoppen. 

ROADALLROAD MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP AUTO
SCHRADER

Solide instappomp
	

Deze stabiele en extreem lichte, 
kunststof vloerpomp met manome-

ter pompt tot 8 bar/115 psi. Werkt 
zeer eenvoudig, mede dankzij 

de bewezen SKS pompkop met 
klemhebel. 

ROADALLROAD MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

DUNLOP AUTO
SCHRADER

AIR-X-PRESS	8.0

ONVERZETTELIJK

RENNKOMPRESSOR
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De diagnose van de artsen is heftig: „Je zult waarschijnlijk je linker onderbeen verlie-

zen.“ Daniel Hülsmann ligt in een ziekenhuis, na een ernstig fietsongeval. Het is eind 

september 2009 als een onervaren 18-jarige bestuurder Daniel over het hoofd ziet en 

met zijn auto linksaf slaat. Zelfs nu nog hoort Daniel zijn eigen schreeuw, herinnert hij 

zich fragmenten van woorden en voelt hij de paniek. Daniel wordt opgenomen met meer 

dan 30 fracturen. Wat volgt is een odyssee: na een verblijf van vijf maanden in verschil-

lende klinieken en acht gecompliceerde operaties, wordt de amputatie van het onder-

been voorkomen. “Het was een loodzware tijd”, erkent Daniel. “Er waren dagen bij dat 

ik dacht: haal dat been er maar vanaf.” Maar hij blijft mentaal sterk en overwint ook de 

prognose dat hij nooit meer pijnloos zou lopen. Hij startte zelfs zijn eigen revalidatiepro-

gramma en na tien maanden zit hij alweer op de racefiets. „Fietsen maakte de pijn voor 

mij draaglijker, ik moest gewoon een doel hebben. Dat maakte me geestelijk sterker”. 

Het is drie jaar later. Daniel Hülsmann neemt deel aan ‚s werelds grootste wielerwedstri-

jd: de HEW Cyclassics. En eindigt binnen de top 30! Maar het succes duurt niet lang: in 

2012 komt hij weer zwaar ten val. Daniel weet niet wat er is gebeurd. Op nat wegdek gli-

jden de banden van een racefiets snel weg. Hij ligt twee en een half uur op straat voordat 

hij wordt gevonden. Conclusie in het ziekenhuis: dijbeenbreuk, wéér aan het linkerbeen. 

Maar ook nu is opgeven voor Daniel Hülsmann geen optie. Na een zware trainingspe-

riode fietst hij in 2013 gewoon weer door de Alpen. Er volgen nog meer Alpentochten. 

Tot het derde zware ongeluk, in 2016 in Italië. „Mijn voorwiel gleed weg en ik raakte een 

boomstronk. „Met volle adrenaline in het bloed, elf gebroken ribben en een gescheurde 

long weet hij nog 50 kilometer verder te fietsen naar een Eerste Hulp post. Daniel: “De 

dag erna wist ik al dat ik weer op de fiets zou klimmen.” 

Fietsen beheerst het leven van Daniel Hülsmann. De nu  44-jarige renner reed in de 

jaren ‘90 in het junior kader van NRW (Nordrhein-Westfalen). Sinds 2018 maakt hij deel 

uit van het team Sauerland Jedermann.  Zijn motto: cycling rocks! Het (Sauer)land van 

1000 heuvels heeft voor deze gedreven  oud-schoolleraar iets speciaals.  Hij is geboren 

in het Ruhrgebied maar woont en werkt sinds 2005 in Sauerland. “Het mooiste gebied 

in NRW!”

Het is vooral de band met de natuur die hem fascineert tijdens het fietsen. En: “Deze 

sport brengt je naar je grenzen en maakt je hoofd leeg.“ Sinds de eerste crash heeft 

Daniel al meer dan 100.000 kilometer geraced. De ongelukken zitten niet meer in zijn 

systeem, al is hij wel extra alert geworden op nat wegdek en zeker in bochten. Sportief 

gezien is er geen enkel alternatief voor Daniel Hülsmann. Fietsen is zowel zijn passie als 

therapie. Of zoals hij het zelf samenvat: “Na elk ongeluk kom ik sterker terug!”

Daniel Hülsmann
COME BACK STRONGER

„Tijdens het fietsen was de pijn draaglijk. 
Ik moest een doel hebben. Dat was 
belangrijk, ook voor mijn hoofd.” 
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TIJD VOOR EEN NIEUWE VERSCHIJNING
De	AIRSTEP	verenigt	de	kwaliteiten	van	een	klassieke	voetpomp	met	de	mo-
dernste	 ‘Made	 in	 Germany’	 technologie.	 Deze	 voetpomp	 straalt	 een	 en	 al	 in-
novatie	 uit,	 met	 de	 hoogwaardige	 materialen,	 de	 doordachte	 constructie	 en	
gebruiksvriendelijke	functies,	zoals	de	grote	manometer,	de	geïntegreerde	ops-
lagruimte	voor	de	spiraalslang	en	de	MultiValve-ventielkop	die	past	op	alle	ven-
tielen.	Met	het	ergonomisch	ontworpen	aluminium	pedaal	kan	rechtopstaand	in	
rug-vriendelijke	houding	tot	7	bar	worden	gepompt,	zonder	krachtsinspanning.	
Daarna	klap	je	het	pedaal	in,	vergrendel	je	het	met	een	schuifknop,	en	hang	je	
de	pomp	ruimtebesparend	aan	de	muur.	

Ergonomisch	pompen

Geïntegreerde	opbergruimte	spiraalslang

Vergrendeling

Max.Druk:		7	bar	·	102	PSIWie	kent	‘m	niet	van	vroeger,	de	goeie	ouwe	voetpomp	die	in	geen	enkel	huis-
houden	of	vakantie	mocht	ontbreken.	Stap	voor	stap	deed	de	pomp	onverstoor-
baar	zijn	werk.	De	REKORD-voetpomp	van	SKS	was	lang	geleden	al	populair	en	
het	rechtopstaand	pompen	werd	gewaardeerd.	Deze	voetpomp	is	nu	herboren,	
in	de	vorm	van	de	AIRSTEP.	Een	voetpomp	die	speciaal	is	ontwikkeld	voor	het	
oppompen	van	fietsbanden,	met	de	innovatieve	high-end	pomptechnologie	van	
nu.	De	AIRSTEP	introduceert	het	nieuwe	pompen!

Rekord
DE KLASSIEKER

NIEUW

1958

2018
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SKS GERMANY ondersteunt Team Brentjens 
We ontmoeten Bart Brentjens in zijn sfeervol verbouwde boerderij 
in Ravenstein en het lijkt alsof hij nauwelijks ouder is geworden. 
Open uitstraling, vrolijk gezicht en nog steeds dat kenmerkende 
staartje.  Ook zijn drive is als voorheen: zijn mountainbiketeam 
CST Sandd American Eagle naar de Olympische Spelen in Tokyo 
brengen in 2020 en met een medaille thuiskomen! Bart Brentjens 
weet hoe goed medailles smaken want hij heeft er al veel verz-
ameld in zijn succesvolle loopbaan. Zo werd hij tien keer Neder-
lands Kampioen en was hij in 1996 de eerste gouden medaillewin-
naar Mountainbike op de Olympische Spelen Atlanta.

Eigen MTB-team
In 2008 beëindigde Brentjens zijn actieve loopbaan, na de Olym-
pische Spelen van Beijing. Kort daarna startte hij als manager van 
zijn eigen MTB-team. Anno 2018, precies 10 jaar later, behoort 
zijn CST Sandd American Eagle Mountain Bike Racing Team tot de top 3 UCI Mountainbike Teams van de 
wereld. 

SKS GERMANY sponsor
SKS Germany is voor het tweede jaar sponsor van dit team. “Echt cool dat wij door Bart werden benaderd”, 
zegt Frederik Reichert, Exportmanager van SKS Germany. “Bart is natuurlijk wereldwijd een legende en hij 
haalt nu ook topresultaten met zijn team. Bovendien is het een heel sympathiek mens, net als de mensen 
achter hem. We hoefden niet lang na te denken over een sponsoring en zijn snel tot een akkoord gekomen. 
Onlangs hebben we het sponsorpakket verder uitgebreid, we willen graag het tijdspad naar de Spelen meem-
aken. Bovendien zien we graag dat de wereldtop in MTB onze producten actief gebruikt en horen graag hun 
ervaringen. Tot nu toe zijn die superpositief. Wij hebben Bart onlangs ook ontvangen in onze fabriek in 
Duitsland om het made in Germany- gevoel te ervaren. Kortom, het is een eer om met hem samen te werken.” 

Hoever is Bart Brentjens met zijn team? Als SKS Germany mochten we hem een aantal vragen stellen:
Hoe kreeg je een team georganiseerd dat zo snel bij de wereld-
top kon aansluiten?
“Succes bereik je nooit vanzelf en we hebben er toch wel wat jaren 
over gedaan Een goed team bouwen kost tijd. Ik hou enorm van 
mijn sport en dat gevoel neem ik met me mee in alles wat ik doe. 
Samen met mijn vrouw Petra, onze staf, de trouwe sponsoren en 
natuurlijk met de inzet van de renners zelf zijn we zo ver gekomen. 
En elke dag bouwen we vérder. Het vraagt veel inzet maar levert 
minstens zoveel plezier op. We zijn best trots op wat we in tien jaar 
hebben neergezet. Maar in topsport is goed nooit goed genoeg: het 
kan altijd weer beter!” 
Kun je iets vertellen over het team. Wie zijn de grootste kans-
hebbers voor een medaille in 2020?
”In 2018 vierden we het tienjarig bestaan van het team. We heb-
ben in de afgelopen jaren veel mooie prestaties neergezet en doe-

len bereikt. Met het oog op de Spelen van Tokyo 2020 focussen we vanaf nu op deelname en natuurlijk een 
medaille. Die route geeft ons genoeg uitdagingen. Met welke teamleden gaan we naar de Spelen en hoe gaan 
we hen daar optimaal op voorbereiden? Wij hebben meerdere potentiele Olympische medaillekandidaten. 

BART BRENTJENS NA 24 JAAR WEER OLYMPISCHE MEDAILLE?

UCI World Cup 2008-2018
46 UCI World Cup podiums waarvan 13 overwinningen

UCI Team Ranking Best Results 2008-2018
2017 UCI nummer 1 Team Worldwide
2018 UCI nummer 3 Team Worldwide

Maar we moeten ons natuurlijk eerst kwalificeren. Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de Spelen gaat, 
die zijn nu eenmaal uniek en kennen altijd verrassingen. Voorlopige bestaat het CST Sandd American Eagle 
Mountainbike Racing Team uit vijf rijders: Yana Belomoina en Anne Tauber (Elite Dames), Sebastian Fini 
Carstensen en Martins Blums (Elite Mannen) en David Nordemann (U23 Man). Daar kan altijd nog een 
nieuw talent bijkomen.” 
Waar hangt winnen vanaf?
”Wie aan topsport heeft gedaan, weet hoe klein de marges zijn tussen winnen en net niet winnen. Topsport 
is jezelf steeds opnieuw verbeteren. Werken aan je lichaam, je spierkracht en conditie, in balans leven en 
de juiste voeding nemen. Lichaamsgewicht is erg belangrijk in mountainbiken, want elke onnodige kilo is 
ballast. Denk ook aan de intensiteit en manieren van trainen. Aan het tactisch en mentaal voorbereiden op 
de ultieme wedstrijd. In topsport wordt succes bepaald door aandacht voor de details. Dat weet ik zelf als 
geen ander.”    
Is het partnerschap met SKS Germany belangrijk? 
In 2017 kruisten de paden van Bart Brentjens en SKS Germany elkaar. Brentjens: “De kwaliteit van je ma-
terialen bepaalt je succes. Daar wil je gewoon geen enkele twijfel over hebben. En dan heb ik het niet alleen 
over de fietsen maar ook over de accessoires, zoals fietspompen, CO2-pompen, minitools, bandendrukmeters 
en spatborden die we tijdens de trainingen gebruiken. Daarom benaderde ik SKS Germany, aanvankelijk 
voor de pompen en spatborden omdat zij daarin al jarenlang toonaangevend zijn. Ik wist niet dat hun 
assortiment veel breder was. Al snel konden we vrijwel alle gewenste fietsaccessoires bij hen afnemen, in 
combinatie met een sponsorschap. Onze rijders en zeker ook onze mechaniekers zijn zeer te spreken over de 
producten van SKS Germany. ‘Goed en betrouwbaar spul’, hoor ik regelmatig in de werkplaats.”  

Waar staat het team nu, op weg naar 2020?
“Momenteel staan we als 3e UCI Team op de UCI ranking. Dat wil toch wel iets zeggen. We focussen nu met 
een selectie van onze renners op de Spelen in Tokyo. Dat betekent dat we begin november afscheid moesten 
nemen van enkele vertrouwde renners. Nooit leuk maar soms nodig. Niet alleen voor het team, maar ook 
voor de betreffende renners zelf. Het jaar 2020 lijkt nog ver weg, maar ik weet hoe snel het gaat. Het is vo-
oruitkijken maar ook het ‘hier en nu’ beoordelen. Wat gaat er goed, wat kan er beter. Gelukkig hebben we 
een vaste samenstelling van zowel sponsoren, suppliers, rijders en staf, waarmee we de krachten bundelen 
richting de Spelen. We hebben veel vertrouwen, motivatie en genoeg inspiratie om deze route aan te gaan. 
De resultaten van de afgelopen jaren helpen daarbij ook! 

Bart Brentjens
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Analoges	RundmanometerB
A
G
S

EXPLORER
De solide

Een	 musthave	 voor	 mountainbikers!	 Met	 de	 sterke,	 met	
rubber	 beklede	 stof,	 doorstaan	 de	 Explorer	 tassen	 elk	
mountainbike	avontuur.

 

TRAVELLER
De sportieve

Deze	tassen	zijn	speciaal	ontwikkeld	voor	trekkingbikes,	
toerfietsen	 en	 E-bikes.	 Ze	 combineren	 aansprekend	 de-
sign	met	praktische	functies.	

RACER
De lichte 

Slank	 en	 aerodynamisch	 zitten	 den	 de	 RACER	 tassen	
onopvallend	 aan	 de	 racefiets	 en	 bieden	 toch	 voldoende	
opslagruimte	voor	tools,	reserveband		en	sleutel.

 

HET COMPLETE ASSORTIMENT TASSEN VIND JE OP SKS-GERMANY.COM

ROBUUSTE RUIMTEWONDEREN
Op	mountainbikeroutes	door	het	bos,	met	de	stadsfiets	door	de	stad	of	op	het	asfalt	met	een	racefiets	op	smalle	
bandjes,	de	nieuwe	fietstassen	van	SKS	Germany	vullen	elke	ruimtewens	passend	voor	je	in.	Het	robuuste	ma-
teriaal	stoot	regen,	opspattend	water	en	vuil	eenvoudig	af	en	de	gelamineerde	ritsen	voorkomen	dat	er	water	
in	 de	 tas	 komt.	 Zelfs	 met	 fietshandschoenen	 aan	 openen	 de	 ritssluitingen	 gemakkelijk,	 dankzij	 de	 handige	
EASYZIP-sluitingen.	Het	klittenband-	of	klikbevestigingssysteem	maakt	het	vastmaken	van	de	tassen	kinderlijk	
eenvoudig.	Naast	het	doordachte	ontwerp	onderscheiden	de	tassen	zich	met	slimme	details,	zoals	de	oranje	
voering	die	het	zoeken	naar	spullen	makkelijk	maakt,	reflecterende	elementen	en	een	lus	voor	het	bevestigen	
van	een	lamp.	

NIEUW
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TIMOTHY DUPONT EN ROZANNE SLIK WINNEN 
DE 21E EDITIE VAN EGMOND-PIER-EGMOND
Een strandrace voor fietsen? Het bestaat! De Egmond-Pier-Egmond Race is de grootste 
strandrace van Europa en vindt elk jaar plaats in januari, startend in Egmond aan Zee. Het mulle 
zand en de meestal gure en snijdende wind vormen echte uitdagingen voor de circa 4.000 de-
elnemers. Ook SKS GERMANY was dit jaar aanwezig, met een met Bikeshop Egmond gedeelde 
stand, om het unieke spektakel van dichtbij te beleven. Leuk was de winst van Rozanne Slik, die 
enkele jaren geleden nog te gast was bij de fabriek van SKS GERMANY in Sauerland. 

Conclusie: een geweldige happening met een hoog cultkarakter.



Bikeshop Egmond is een begrip geworden in Egmond en omstreken. Nog maar vijf jaar gele-
den werkten eigenaren Carl en Sandy als managers in resp. de oliebranche en de woningbouw. 
Jarenlang hadden zij de droom om een eigen fietsshop te beginnen en die kans deed zich 
opeens om de hoek voor. Zo startten zij in 2014 met Bikeshop Egmond en zette de groei al 
snel in. Op gebied van E-bikes, maar ook op het sportieve vlak en in aangepaste fietsen. San-
dy: ”Ik ben ook arbeidsdeskundige en dat komt erg goed van pas bij het aanpassen van fietsen 
aan lichamelijke ongemakken.” 

Waar staat Bikeshop Egmond voor?
“Klantgerichtheid. We stellen veel vragen en stemmen daar ons advies en aanbod op af. Er 
hangt niets in onze winkel waar wij niet achter staan en alles heeft een gezonde prijskwali-
teitverhouding. We zijn niet de allergoedkoopste maar we zijn er altijd voor onze klanten en 
nemen onze verantwoordelijkheid. Daar zit onze focus op, aldus Sandy!” 

Waarom Egmond-Pier-Egmond?
“Ons hart ligt bij het mountainbiken, Carl doet dat al vele jaren. Daarom werden we spon-
sor van dit mooie event.  Net als onze winkel groeit dit event hard en de door SKS Germany 
voorgestelde samenwerking bracht extra professionaliteit. We hebben met hen een stand 
gedeeld tijdens het event. Dat liep echt fantastisch en is een voorbeeld van hoe wij graag met 
onze leveranciers omgaan.”

SKS GERMANY past bij onze winkel
“Hoe wij onze leveranciers selecteren? Allereerst: we willen geen ‘productpushers’, we wil-
len meedenkers. Ook werken we graag met Duitse bedrijven, dat is betrouwbaar zakendoen 
en de producten zijn hoogwaardig, doordacht en goed geprijsd. SKS Germany zet ook sterk 
in op innovaties en dat merk je aan de producten. Dat doen ze vooral door zichzelf steeds de 
vraag te stellen: Hoe kan het nog beter? Dat doen wij ook. Ook hun vijf jaar garantie op alle 
producten geeft aan dat zij voor hun merk staan. Dat maakt het heel gemakkelijk om ze aan 
onze klanten te adviseren. SKS Germany past gewoon bij onze winkel.”    
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PURE

DUAL

De	 PURE	 is	 een	 van	 de	 lichtste	 bidon-
houders	 op	 de	 markt.	 De	 volcarbon	
constructie	 is	niet	alleen	extreem	 licht	
maar	 houdt	 elke	 bidon	 ook	 stevig	 in	
zijn	 greep.	 Dankzij	 de	 rechtlijnige	 ve-
zelstructuur	 heeft	 dit	 materiaal	 een	
hogere	 belastbaarheid	 ten	 opzichte	
van	 geweven	 koolstofstructuren.	 Het	
design	van	de	PURE,	 in	mat/glanzende	
Stealth-look,	laat	niets	te	wensen	over.				

GEWICHT: 19 g

In	de	DUAL	zijn	gerecyclede		koolstofve-
zels	uit	de	auto-industrie	vermengd	met	
slagvaste	polyamide.	Dit	materiaal	(Po-
lycarbon)	heeft	een	belangrijke	voorde-
el:	 het	 hoge	 koolstofgehalte	 maakt	 de	
bidonhouder	zeer	licht	en	stabiel	tegeli-
jkertijd.	Door	de	matzwarte	Stealth	look	
met	glanzende	accenten	oogt	de	DUAL	
ook	erg	fraai.		

GEWICHT: 28 g

CARBON

POLYCARBON

PUUR	LICHTGEWICHT

HET	BESTE	UIT	TWEE

SKS GERMANY en 
BIKESHOP EGMOND samen 
in Egmond-Pier-Egmond Race. NIEUW

NIEUW
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DUTCH   CORNER

ALPE 
D'HUEZ
LE TOUR 

2 0 1 8

De finish van alle wielerdromen.

Fans uit Sauerland met de winnaar van de Groene trui: 

Peter Sagan

HIGH-PERFORMANCE KETTINGSMERING MADE IN GERMANY

LUBE	YOUR	CHAIN

De MYTHE L ‚ALPE D‘ HUEZ
Bijna 1100 hoogtemeters over een lengte van zo’n 14 kilometer, met 
een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent - voor de een is de 
rit naar de L‘Alpe d‘Huez de zwaarste van de Tour de France, voor de 
ander is het gewoon een geweldig spektakel. De Nederlanders creëren 
elk jaar de legendarische ‘Dutch Corner’ en dopen die om in een waar 
Oranjefeest. Maar ook de Sauerlanders houden van een feestje. En zo 
zagen we dit jaar een aantal enthousiaste fans van SKS Germany in 
het oranje shirt van Team Sauerland profs als regerend wereldkampi-
oen en Groene trui drager Peter Sagan aanmoedigen!

SKS GERMANY liet LUBE YOUR CHAIN ontwikkelen door specialisten uit de Duitse auto-industrie. 
Dit kettingsmeermiddel voldoet aan de allerhoogste normen. Opvallend is de hoge corrosiebescher-
ming. De olie is volledig oplosmiddelenvrij en garandeert 100 procent efficiëntie. Het Teflon (PTFE) 
bouwt bij het opbrengen een beschermlaag op, die de metaalwrijving in de ketting vermindert en zo 
zorgt voor minder slijtage en geluid. Ruimtes tussen de kettingschakels worden opgevuld, waardoor 
vuil wordt geweerd en geen schade kan veroorzaken.  De door SKS Germany ontwikkelde applica-
tor brengt de olie zonder knoeien optimaal op elke kettingschakel. De inhoud is voldoende voor 75 
smeringen. Een instructievideo is te zien op youtube.com/SKSgermany  

• 100% oplosmiddelenvrij 
• Werkt afdichtend en reduceert wrijving

• Minder slijtage, minder geluid

• Ontwikkeld door specialisten uit de auto-industrie

• Hoge corrosiebescherming

• Eenvoudig op te brengen zonder geknoei

• Made in Germany

UNIEKE	
APPLICATOR	

VOOR	PRECIES	
OPBRENGEN	

ZONDER	GEKNOEI

NIET ALLEEN VOOR 
PRESTATIEFIETSERS!
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LIKE US
JOIN US
FOLLOW 

Instagram is het perfecte platform om coole, grappige en emo-
tionele foto‘s en video‘s met elkaar te delen. We hebben al veel 
geweldige bijdragen ontvangen van onze fans, gemarkeerd met 
#sks_germany. Hier een kleine greep uit de bijdragen:



SPEEDROCKER
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Spatbescherming 2.0: de SPEEDROCKER spatbordset is speciaal ontwikkeld voor gra-

velbikes, sportieve cyclocrossers en racefietsen met comfortabele, bredere banden. Dit 

‘Made in Germany’ product valt op door de extreem goede spatbescherming, mede dank-

zij de nieuw ontwikkelde dubbele spoilerfunctie op het voorspatbord ➊, dat met gerubber-

de klittenbanden ➋ heel solide is bevestigd. 

De eerste spoiler vangt het water op tussen de voorvork en het voorwiel en leidt het naar 

beneden, waar het door het draaien van het wiel op de band terechtkomt. De tweede spoi-

ler vangt dit water vervolgens op en leidt het eveneens naar beneden, zodat het niet door 

rijwind alsnog in het gezicht van de berijder komt. Dat betekent rijden met een droog en 

schoon gezicht. 

Ook het achterspatbord garandeert een perfecte spatbescherming, omdat je deze tele-

scopisch kunt verlengen ➌. Het spatbord wordt met sterke rubberbandjes bevestigd ➍. 

Opvallend is de flexibiliteit van de SPEEDROCKER. Zo is het nieuwe bevestigingssysteem 

met flexibele flappen variabel in breedte en past het bij elke framegeometrie. Slim zijn ook 

de praktische uitsparingen voor de remleidingen van de schijfremmen. De fraai geïntegre-

erde onderbeugels met het ESC Vario-veiligheidssysteem ➎ zorgen bovendien voor meer 

ruimte tussen het spatbord en de banden.

READY TO ROCK THE GRAVEL!

➋

➌

➍

➎

DUBBELE SPOILER

KLITTENBAND

VERLENGING

RUBBERBANDJESS

GEÏNTEGREERDE BEUGEL

NIEUW

➊

28" | Maximale bandbreedte: 42 mm | VR: 500 + 210 mm · HR: 950 mm | 408 g
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Iedere	sportieve	fietser	kent	de	NTFU,	de	wielersportbond	die	zich	op	veel	vlakken	inzet	om	
fietsen	nog	leuker	en	veiliger	te	maken.	Inmiddels	zijn	er	meer	dan	500	aangeslo-
ten	wielerverenigingen,	die	met	hun	 lidmaatschap	gebruik	kunnen	maken	
van	velerlei	adviezen	en	voorzieningen.	Bovendien	is	er	natuurlijk	de	be-
kende	toertochtenkalender	op	Fietssport.nl,	het	platform	van	en	voor	
de	sportieve	fietser.	Deze	kalender	bevat	ruim	2.500	tochten	voor	
racefiets	en	mountainbike.	Juist	daar	ondersteunt	SKS	Germany	
de	NTFU,	met	vijf	Pomp-	en	reparatiestations,	die	de	verenigingen	
gratis	kunnen	reserveren	voor	hun	wielerevents.	De	uitgifte	ver-
loopt	via	vijf	lokale	uitgiftepunten	van	de		NTFU.

Een	fiets	 in	topstaat,	dat	wil	elke	fietser	die	aan	een	toertocht	
meedoet.	Voor	de	start	zien	we	velen	nog	even	de	banden	op	
de	juiste	druk	zetten	en	wat	kleinere	reparaties	doorvoeren.	Dat	
kan	met	het	Servicestation	van	SKS	Germany.	In	de	stalen	behui-
zing	zit	een	professionele	SKS	AIRWORX	10.0	vloerpomp	met	hoog	
geplaatste	manometer	en	een	Multi-Valve	ventielkop.	Aan	staalkabeltjes	
zit	allerlei	gereedschap,	zoals	een	kruiskop	en	torx	schroevendraaier,	een	
verstelbare	moersleutel,	een	set	inbussleutels	en	bandenlichters.	Plus	een	tabel	
met	aanbevolen	bandenspanningen.	Zo	gaat	elke	renner	goed	voorbereid	van	start!

Lucht voor 
       iedereen !

SKS	GERMANY	ONDERSTEUNT	NTFU	
MET	VIJF	SKS	SERVICESTATIONS

Een	mooie	voorjaarstocht	van	toerclub	‘De	Trappers’	door	het	Zeeuwse	landschap.	Beleef	het	échte	klassiekerge-
voel	op	de	verschillende	kasseienstroken.	Fiets	de	100	km-route	of	–	als	je	het	seizoen	rustig	wilt	beginnen	–	de	65	
km-route.	

Kies	uit	vier	routes	variërend	van	75	tot	180	kilometer	en	verbaas	je	over	het	aantal,	dat	je	op	de	Veluwe	bij	elkaar	
kunt	trappen.	De	langste	route	vergt	behoorlijk	wat	van	je	doorzettingsvermogen,	zeker	zo	vroeg	in	het	seizoen.	
Een	tocht	voor	mensen	met	sterke	benen!

De	vierde	editie	van	de	Brabantse	Strade	Bianche.	Net	als	tijdens	de	Italiaanse	klassieker	Strade	Bianche	fiets	je	
afwisselend	over	asfalt,	grind-	én	zandpaden.	Kies	uit	55,	80	of	120	kilometer.	Het	parcours	is	zowel	op	de	racefiets,	
mountainbike	als	op	de	cyclocrosser	prima	te	rijden.

De	Zuiderzee	Klassieker	is	een	mooie	afsluiter	van	het	wielerseizoen.	De	route	leidt	je	vanuit	Almere	langs	het	
Markermeer,	richting	Lelystad	en	dwars	door	het	natuurgebied	Oostvaardersplassen;	nieuwe	natuur	op	de	bodem	
van	de	voormalige	Zuiderzee.	Genieten!	Deelnemers	aan	deze	klassieker	steunen	de	Maag	Lever	Darm	Stichting	bij	
het	realiseren	van	een	gezonde	buik	voor	iedereen.	

Mountainbikemania	wordt	‚s	avonds	verreden	en	bestaat	uit	drie	routes	van	elk	15	kilometer.	Je	kunt	één,	twee	of	
alle	drie	de	routes	rijden.	De	tocht	heeft	een	heel	hoog	fungehalte.	Zo	ga	je	bijvoorbeeld	niet	met	de	fiets	naar	het	
café,	maar	met	de	fiets	door	het	café.	De	tocht	heeft	echter	ook	een	aantal	zware	klimmen	op	de	Hellendoornse	
berg	en	een	pittig	parcours	door	het	Reggedal.	Een	echte	aanrader!	

Goede	tip	is	ook	het	Fietssport	PLUS	account	van	de	NTFU.	Hieronder	kort	de	voordelen	ervan	op	een	rij:
		Korting	op	deelname	ruim	2.500	toertochten	op	Fietssport.nl
		Scan+Go,	het	snelle	inschrijfsysteem	van	de	NTFU
		Fietsen	verzekerd	tegen	schade	tijdens	toertochten	en	trainingsritten
		Vier	keer	per	jaar	Fietssport	Magazine	
		Mogelijkheid	downloaden	honderden	routes	op	Fietssport.nl
		Alle	voordelen	lees	je	op	fietssport.nl/voordeel	
	

¬	6	april	2019,	Yerseke

¬	31	mei	2019,	Ermelo

¬	2	juni	2019,	Mill	(NB)

¬	28	september	2019,	Amersfoort

¬	19	oktober	2019,	Hellendoorn

TRAP	EN	STAP	ES	DEUR	REIMERSWAAL

ERMELOSE	KLIMTOCHT

BRABANTSE	STRADE	BIANCHI

ZUIDERZEE	KLASSIEKER	

MOUNTAINBIKEMANIA	

ONTDEK	DE	VOORDELEN	VAN	FIETSSPORT	PLUS



COMPIT

COMPIT/E

COMPIT/E+ INCL.
+COM	/	UNIT

COMPIT+

INCL.
+COM	/	UNIT
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SMART	COMMAND	CENTER	
Meer	power,	meer	veiligheid,	meer	comfort.	Met	het	COMPIT-systeem	introduceert	SKS	GER-

MANY	een	nieuwe	generatie	smartphonehouders,	die	doordachte	(online)	technologie	op	de	

fiets	integreert	en	zo	voor	meer	fietsplezier	zorgt.	De	complete	COMPIT-set	is	eenvoudig	te	

bedienen	en	verenigt	meerdere	kernfuncties	in	één	smartphonehouder.	De	smartphone	heb	

je	daarmee	niet	in	je	hand,	wat	de	veiligheid	tijdens	het	fietsen	ook	vergroot	(denk	aan	nieuwe	

wetgeving	per	juli	2019).		

De	Qi-gecertificeerde	+COM/UNIT	maakt	(draadloos)	inductieladen	van	je	smartphone	moge-

lijk,	heeft	een	geïntegreerde	NFC-chip,	én	een	bevestiging	voor	de	voorlamp.	Optioneel	kan	er	

nog	een	adapter	voor	het	plaatsen	van	een	action	camera	bijbesteld	worden.	

De	COMPIT	houder	is	geschikt	voor	alle	gangbare	stuur	en	stuurpencombinaties.	Je	mobiel	

gaat	 in	een	harde	cover	 (er	zijn	acht	verschillende	formaten	voor	vele	 typen	mobiele	 tele-

foons)	die	is	voorbereid	op	een	sterke	bajonetbevestiging.	Elk	ander	(hard)	hoesje	kan	eenvou-

dig	van	een	universele	adapter	worden	voorzien.

COMPIT
De	COMPIT	smartphonehouder	past	op	alle	gangbare	stuur	
en	stuurpencombinaties.	In	een	handomdraai	zet	je	je	mobiel	
horizontaal	of	verticaal	op	de	houder	en	kunt	deze	flexibel	in-
stellen	zodat	het	scherm	altijd	goed	afleesbaar	is.	Ook	op	het	
ruwste	terrein	 laat	COMPIT	 je	mobiel	niet	 los.	Je	kunt	deze	
smartphonehouder	 optioneel	 voorzien	 van	 een	 powerbank	
met	geïntegreerde	NFC-chip	en	(draadloze)	inductielader.	Ook	
is	de	houder	voorbereid	op	bevestiging	van	een	koplamp	of	
action	camera.	Het	COMPIT-systeem	kan	zelfs	integreren	met	
E-bikes,	voorzien	van	Bosch	Intuvia/Nyon	display.	

Stuurklem	|	Ø	22,2	·	25,4	·	31,8	mm	

Wie	langere	fietstochten	maakt	met	navigatie,	merkt	dat	de	
accu	 van	 de	 smartphone	 snel	 leegloopt.	 COMPIT	 komt	 met	
de	 oplossing:	 een	 smartphone-houder	 met	 geïntegreerd,	
draadloos	powerstation:	het	Qi-gecertificeerde	+	COM	/	UNIT.	
Je	plaatst	je	mobiel	op	de	houder	en	het	opladen	start	auto-
matisch	en	werkt	ook	tijdens	gebruik.	Is	je	mobiel	niet	voor-
bereid	op	inductieladen,	dan	laad	je	met	een	kabeltje	via	de	
USB-aansluiting	op	de	+	COM	/	UNIT.	Zo	kun	je	op	fietstochten	
tot	wel	tien	uur	worden	begeleid	door	je	smartphone.	

Stuurklem	|	Ø	22,2	·	25,4	·	31,8	mm	

COMPIT	/	E	–smartphonehouder	is	speciaal	ontwikkeld	voor	
e-bikes	met	Bosch	Intuvia	/	Nyon-displays.	Het	zorgt	voor	een	
geïntegreerde	eenheid	van	de	smartphone	en	het	E-bike	dis-
play	aan	het	stuur.	Dankzij	de	extra	grote	bajonetsluiting	kan	
de	smartphone	horizontaal	of	verticaal	worden	bevestigd	en	
daarna	in	de	ideale	hoek	worden	gezet.

COMPIT	/	E+	gaat	nog	een	stap	verder	en	is	eveneens	ontwik-
keld	voor	E-bikes	met	Bosch	Intuvia-	of	Nyon	display.	Gevoed	
door	de	accu	van	de	E-bike	 laadt	het	powerstation	+	COM	/	
UNIT	draadloos	(inductie)	de	batterij	van	de	geplaatste	smart-
phone	op.	Een	ideaal	systeem	voor	E-bikers	die	comfortabel	
en	betrouwbaar	willen	navigeren	zonder	steeds	de	accu	van	
hun	mobiel	 in	de	gaten	te	moeten	houden.	Dankzij	de	extra	
grote	bajonetsluiting	kan	de	smartphone	horizontaal	of	ver-
ticaal	worden	bevestigd,	en	daarna	in	de	ideale	hoek	worden	
gezet.

QI-Standard 

QI-Standard 

NFC NFC-Chip	

NFC NFC-Chip	IDEAL FÜR

PERFECT FOR

E-BIKE

Meer	informatie	over	de	COMPIT-producten	
is	te	vinden	op	onze	website	

SKS-GERMANY.COM

IDEAL FÜR

PERFECT FOR

E-BIKE

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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800 g (inkl. Befestigung)
Max. bandbreedte: 65 mm/2.5“
Lengte voor: 680 mm
Lengte achter: 920 mm
Kunststof

FIETSPLEZIER IN VOLLE BREEDTE  
BLUEMELS 75 U spatborden zijn geschikt voor banden met een breedte tot 65 mm. De spatborden zijn extreem 
robuust, en buig- en corrosiebestendig. Dat komt door een unieke flexibele sandwichconstructie, waarbij dunne 
aluminium strips zijn ingebed in een matzwarte kunststof.

Met de gratis MyBike app biedt SKS GERMANY een service die het 
fietsen extra ontspannen maakt. Met routeplanning en navigatie, 
weerswaarschuwingen, dealerlocaties en servicestations. Erg han-
dig is dat de app zonder inloggen direct opstart. Andere functies 
op de app zijn een clean cockpit, snelheidsmeter, hoogtemeter, een 
digitale fietsbel en een fietspas. In deze fietspas zijn belangrijke ge-
gevens vastgelegd die bij diefstal van de fiets direct opvraagbaar 
zijn en aan de politie en verzekeringsmaatschappij doorgegeven 
kunnen worden.  De SKS MYBIKE app is geschikt voor IOS en An-
droid en kan worden gedownload vanuit de App Store of Google 
Play Store.

BL
U

EM
EL

S 
75

 U

APP op de fiets!

NEU
FOR FREE

NIEUW



reldwijd en bouwde haar positie als marktleider 
in kunststof spatborden tot de dag van vandaag 
verder uit. Ook de Bluemels spatborden, inmiddels 
geliefde klassiekers in het SKS assortiment, wor-
den steeds weer verder verbeterd en aangepast 
aan nieuwe eisen en ontwikkelingen. Zo werd een 
toevalstip uiteindelijk een gelukstip, die leidde tot 
een nieuwe mijlpaal in het succesverhaal van SKS. 

Huh Bluemels? Nee, het heeft niets met bloemen 
te maken. Wel met de wortels van zowel  SKS 
GERMANY als van een traditioneel Engels be-
drijf. Zo werd in 1860 C.W. Bluemel en Brothers 

Ltd. in Oost-Londen opgericht door Charles 
William Bluemel en zijn twee broers. Zij 

produceerden fietsproducten die me-
teen een goede reputatie opbou-

wden en het bedrijf snel deden 
groeien. In 1902 verhuisde 

de productie naar Wol-
ston/Coventry. Het 

assortiment brei-
dde verder uit en 
er werden ook on-
derdelen voor auto’s 

en motorfietsen geproduceerd. In 1940 zorgden de 
zonen Frank William en Roland Edward Bluemel 
voor een nieuwe groeiperiode, met het produceren 
van onderdelen voor Jaguar en Aston Martin. En in 
1961 omvatte het productassortiment naast fiets 
en motorfiets accessoires ook kunststofdelen zo-
als nummer- en naamborden. De jaren ‘80 waren 
minder florissant en leidden tot een faillissement 
van het bedrijf. Willi Blome, toen directeur van 
SKS, werd getipt door een Engelse fietsgroothan-
del om het failliete bedrijf eens te bezoeken. Het 
was een tip met grote gevolgen voor pompenpro-
ducent SKS. Want in Coventry ontdekte men naast 
de productie van pompen ook machines voor het 
produceren van spatborden. En omdat SKS toen 
al kunststof spatborden produceerde, besloot men 
om de machines over te nemen en werd daarmee 
bedrijfsgeschiedenis geschreven. In 1985 reis-
de een groep SKS-medewerkers samen met Willi 
Blome en Operations Manager Walter Scheffer 
naar Engeland om de machines  te ontmantelen en 
het transport naar Duitsland voor te bereiden. Een 
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SINCE 1985 BY SKS GERMANY

klus die meerdere weken duurde en resulteerde in 
tien volgeladen opleggers. En na installatie, vele 
ombouwwerkzaamheden en testen werd in 1985 in 
Duitsland de eerste opdracht van de firma Hercul-
es op de nieuwe productielijn geproduceerd. 
In de jaren erna werd het spatbordassortiment 
steeds verder ontwikkeld. Vanaf de 90’er jaren 
levert SKS aan fietsproducenten in 90 landen we-

Bluemels-Werk in Coventry

Directeur Willi Blome met zijn manager Walter Scheffer 
en andere SKS-medewerkers voor het vertrek naar En-
geland.

Ook de directeur van Bluemels hielp bij de ontmanteling 
van de machines. 

Charles William Bluemel

HOE UIT TOEVAL EEN GELUKSGEVAL ONTSTOND
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lanceert 
e-bike testplatform 

E-bike Select

Ondersteuning fietstesten 
met pompen van SKS GERMANY
Bij het kopen van een e-bike ga je niet over een nacht ijs. Zeker bij een uitgave die kan 
oplopen tot € 2000,- is een goede oriëntatie op zijn plaats.  
 
De e-bike markt wordt overspoeld met allerlei merken en types, geen wonder dat je op een gegeven 
moment door de bomen het bos niet meer ziet. Sommige e-bikes zijn prima geschikt om bood-
schappen te doen, anderen lenen zich goed als stadsfiets of om de kinderen mee naar de crèche 
te brengen. Of wil je liever kilometers maken en heuvelland verkennen? Ook zie je de laatste tijd 
steeds meer dat de e-bike wordt ingezet voor woon-werkverkeer. Maar welke e-bike is voor welk 
doel het meest geschikt? Daarnaast rijzen er ook veel vragen over de uitrusting van de e-bike. Moet 
je kiezen voor een e-bike met voorwielmotor, trapasmotor of met een motor in het achterwiel? Wat 
voor accu moet je kiezen? Waar staat watt, volt en ampère voor? Als je moeilijk ter been bent, wil 
je waarschijnlijk een frame met een lage instap.
 
Hoe kies ik een e-bike die past bij mijn wensen en behoeftepatroon?
De ANWB gaat je helpen bij de keuze en koop van een e-bike met een database die meer dan 500 
geteste e-bikes bevat. ANWB experts en vrijwilligers hebben op allerlei e-bikes gereden die op dit 
moment bij de fietsspeciaalzaak in de showroom staan. De sterke maar ook de zwakke punten zijn 
genoteerd en gerangschikt op de belangrijkste gebruiksdoelen. 
 
ANWB E-bike Select
Op ANWB.E-bike Select kun je online eenvoudig de e-bike die bij je past kiezen. Bepaal dus 
waarvoor je de e-bike wilt gaan gebruiken en kom uit bij de meest geschikte modellen. Heb je 
wellicht minder te besteden? Geen probleem, ook op prijs vind je altijd je favoriete e-bike. Heb 
je eenmaal een keuze bepaald, dan verwijzen wij je door naar een dealer in de buurt die ANWB 
Ledenvoordeel biedt bij aankoop van een e-bike en een fietsverzekering.  
 

Nauwkeurig testen met pompen 
van SKS GERMANY
Er is een belangrijke relatie tussen bandendruk en actieradi-
us. De ANWB gebruikt daarvoor pompen van SKS Germany, 
te weten de AIRMENIUS en de AIRWORKX 10.0. Ook heeft 
de ANWB de beschikking over een professioneel SKS SER-
VICESTATION, met daarin verwerkt een vloerpomp en diver-
se gereedschappen aan staalkabeltjes. Hans de Looij is e-bi-
ke specialist bij de ANWB: “We kunnen met de SKS-pompen 
bij elke e-bike exact de bandendruk instellen, zodat we een 
betrouwbare vergelijking krijgen. Met name bij e-bikes is de 
bandendruk van groot belang voor de actieradius en een goe-
de wegligging. Een bar te weinig zorgt er al snel voor dat je 
vijftien kilometer minder ver komt. We checken dat bovendi-
en tot op een tiende met de digitale AIRCHECKER van SKS 
Germany. Met de gereedschappen van het SERVICESTATI-
ON kunnen we ook kleine reparaties verrichten. Kortom, het 
maakt onze testen extra betrouwbaar.”

Hans de Looij 
e-bike specialist bij de ANWB
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Fietsbanden - hoeveel bar mag het zijn? 
Een hoge of lage luchtdruk heeft niet alleen invloed op het weer. Ook in een fietsband heeft de luchtdruk 
invloed, en wel op rijcomfort en veiligheid. De juiste bandenspanning bepaalt ook de levensduur van de 
banden en is de beste bescherming tegen lekrijden. Bandenfabrikanten adviseren om minstens één keer 
per maand de luchtdruk te controleren en zo nodig te corrigeren, omdat zelfs de dichtste fietsbanden 
druk verliezen. Je doet daarmee dus niet alleen jezelf een plezier  maar je  maar voorkomt ook onnodige 
slijtage van de banden. 

Nu is het oppompen van je banden meestal geen probleem. Maar tot welke druk? Dat hangt af van ver-
schillende factoren. Op asfalt geldt het volgende: hoe hoger de luchtdruk, hoe lager de rolweerstand van 
de band. Brede banden en tubeless banden vragen meestal een iets lagere spanning. Het gewicht speelt 
ook een rol. Hoe zwaarder de fiets en de berijder, hoe hoger de druk moet zijn. Tip: de aanbevolen lucht-
druk is meestal in de wang van de band aangegeven, met een minimale en maximale waarde. Binnen die 
marges is een individuele aanpassing mogelijk. Houd dat goed in de gaten. 

Als de lucht eruit is
Beter dan de welbekende duimdruk is om bij het meten van bandendruk een manometer te gebruiken. 
Een hoogwaardige vloerpomp, zoals de AIRKOMPRESSOR heeft zo’n meter en is daarom een ‘mustha-
ve’ voor sportieve fietsers. Extra gemakkelijk is het gebruik van een luchtdrukmeter, zoals de digitale 
AIRCHECKER die speciaal voor fietsbanden is ontwikkeld. Deze overtuigt met een hoge meetnauwkeu-
righeid en heel gebruiksvriendelijke bediening. Voor een fijnafstemming heeft de AIRCHECKER een re-
duceerventiel, waarmee je realtime ziet tot welke (lagere) bandendruk je komt. Kortom: controleer je 
luchtdruk regelmatig en voorkom zo dat je volgende fietstocht eindigt met een lekke band.

YES

NO

HET GEMAK VAN DE MANOMETER

Een juiste bandendruk voorkomt de meeste bandenpech!

De volledig vernieuwde digitale luchtdruk-
meter AIRCHECKER overtuigt met een 
hoge precisie en eenvoudige bediening. 
De AIRCHECKER ligt prettig in de hand, 
dankzij een soft grip. De grote display, met 
achtergrondverlichting en XL weergegeven 
cijfers laat zich mede door de draaibare 
duokop in elke positie goed aflezen. De 
duokop past bovendien op alle AV/SV ven-
tielen en de keuze voor weergave in Bar of 
PSI gaat met een druk op de knop. Voor fi-
jnafstemming van de bandendruk is er een 
reduceerventiel met realtime weergave van 
de (dalende) druk. De bandendruk kan dus 
gecontroleerd worden verlaagd, gemeten 
en opgeslagen. De AIRCHECKER schakelt 
zichzelf na gebruik automatisch uit en hang 
je dan eenvoudig op. 
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10 bar / 144 PSI · 45 g

DIGITALE	PRECISIE	EN	PRAKTISCH	ONTWERP
AIRCHECKER

Inclusief	batterij:
3V knoopbatterij CR 2032

ROADALLROAD MOUNTAIN

SCLAVERAND
PRESTA

AUTO
SCHRADER

YES

TIP NIEUW
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HIGHWAY THROUGH HELL
Adam Klimeks Bikepacking-Tour door de Canyonlands National Park

spectaculairder kunnen zijn. En dat is goed te zien 
aan de prachtige foto’s die Adam Klimek maakte 
tijdens de expeditie. Deze beelden van zijn hellerit 
inspireren ook niet-fietsers en zijn al in vele vak-
magazines gepubliceerd.

De White Rim Trail is 160 mijl lang. Er is geen 
water. Wel temperaturen tot 45 graden en fijn 
rood woestijnstof. De Trail gaat door het uit-
gestrekte landschap langs de Colorado River 
Canyons in de staat Utah, waar erosie een land-
schap van canyons en rotsmassa’s heeft gevormd. 
Een perfect fietsgebied voor  enthousiastelingen 
als de Poolse fotograaf Adam Klimek. Gewapend 

met vele SKS-producten, zoals pompen, tools en 
bidons ging hij op een avontuurlijke Bikepacking 
tour. Eigenlijk meer een rit door de hel. Zijn over-
levingsstrategie begon met het aanleggen van 
een flinke watervoorraad in meerdere bidons, die 
overal aan zijn bike werden bevestigd, met het 
ANYWHERE systeem van SKS GERMANY. Samen 
met vrienden rondde hij in vijf dagen de rotssculp-

tuur ‘Island in the Sky’, het eiland in de hemel. 
Ver van de bewoonde wereld, met de Colorado 
River aan hun voeten, en elke avond met de 
meest prachtige zonsondergangen. Tijdens zware  
onweersbuien met knikkergrote hagelstenen werd 
bescherming gevonden in rotsgrotten. Kamperen 
in een tentje is in deze wildernis beperkt mogelijk. 
Maar de droom van  vrijheid en avontuur had niet 

A
D

A
M

 K
LI

M
EK

adamklimek.pl
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WAAR LATEN WE BIDON & CO?
Flexibele	montage	mogelijkheden	met	de	beste	grip.

Het	is	een	herkenbaar	probleem	bij	E-bikes:	er	zit	van	alles	op	zoals	spatborden,	fietsbel	en	andere	
accessoires	maar	waar	laten	we	een	bidon?	Juist	op	E-bikes	met	een	in	het	frame	geïntegreerde	accu	
zitten	vaak	geen	bevestigingsnokken,	omdat	de	framegeometrie	dat	niet	toelaat.	Gelukkig	heeft	SKS	
GERMANY	een	intelligente	oplossing	met	het	flexibele	ANYWHERE-bevestigingssysteem.

Met	bandjes	en	adapters	én	de	bidonhouders	VELOCAGE	en	TOPCAGE	kunt	u	bidons	aan	het	frame,	
aan	de	zadelpen	of	aan	de	stuurpen	plaatsen.	Zo	heb	je	altijd	een	of	meerdere	bidons	bij	de	hand	tij-
dens	het	fietsen.	De	adapters	worden	bevestigd	met	een	solide	klittenbandsluiting.	Deze	bandjes	zijn	
eenvoudig	 in	te	korten	en	passen	op	buizen	met	een	diameter	tot	80	mm.	Het	rubberen	oppervlak	
spaart	de	lak	en	zorgt	ervoor	dat	de	bidon	ook	tijdens	de	ruwste	ritten	op	zijn	plaats	blijft	zitten.	

Voor	fietsen	zonder	elektrische	aandrijving	biedt	de	ANYWHERE	ook	talloze	mogelijkheden.	Zo	willen	
veel	sportieve	fietsers	een	mooi	strak	frame	zonder	vaste	bidonhouder	en	alleen	een	bidon	meenemen	
als	het	nodig	is.	En	wil	men	juist	meerdere	bidons	meenemen,	dan	is	de	ANYWHERE	daar	uiterst	ge-
schikt	voor.	Maar	net	zo	gemakkelijk	plaats	je	ook	andere	producten	aan	de	ANYWHERE	houder,	zoals	
een	reserveband,	mueslirepen,	slot	of	pomp.	Het	kan	Anywhere	–	overal.

ANYWHERE-EVERYWHERE

ANYWHERE TOPCAGE
Omvang	tot	250	mm	

Buitendiameter	frame	|	tot	80	mm

ANYWHERE VELOCAGE
Omvang	tot	250	mm	

Buitendiameter	frame	|	tot	80	mm

ANYWHERE
Omvang	tot	250	mm	

Buitendiameter	frame	|	tot	80	mm

NIEUW



Sauerland raceteam vast in het zadel
Op naar de tweede ronde! Ook in 2019 ondersteunt SKS GERMANY het wielerteam Sauerland 

als hoofdsponsor. Het team wordt versterkt met Lucas Liss van RSV Unna, al jarenlang landelijke 

Duitse renner en waarnemend ‘Deutscher Meister’ in de achtervolging. 

Ook qua outfit is het team Sauerland p / b SKS GERMANY al goed voorbereid op het nieuwe sei-

zoen. Het team van teammanager Jörg Scherf, Wolfgang Oschwald en Heiko Volkert zal hopelijk 

veel racesuccessen behalen in de nieuwe tricots. Als SKS Germany ondersteunen we graag de 

jonge en lokale atleten van Team Sauerland en wensen hen veel succes en goede benen.

Het racejaar 2018 in cijfers:

 330 versleten banden

 1200 gebruikte bidons 

 256.000 afgelegde kilometers per fiets = ongeveer 6.3 keer rond de aarde

 9 overwinningen

 109 top tien-klasseringen

 100 vliegreizen

 15 valpartijen 

 240 massage-uren

 25 kg Nutrixxion energy bar / gel / poeder
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Wie op regenachtige dagen op wegen of bospaden 

fietst, kent het probleem: zonder goed passende 

spatborden wordt het een spraytour. En met water- 

en modder op gezicht en kleding koelt het lichaam 

ook sneller af. Ook achtervolgers worden gepijnigd 

met de spray van jouw achterwiel. Slecht voor de 

berijder en slecht voor de fiets, met name voor de 

aandrijving en het frame. Er zijn dus voldoende argu-

menten om je fiets uit te rusten met de juiste spat-

borden en schoon en droog op je bestemming aan te 

komen. Maar welk spatbord past het beste op welke 

fiets?

Veel stadsfietsen zijn met vaste spatborden uitge-

rust. Anders is het bij sportieve fietsen, die achteraf 

van spatborden worden voorzien. Aan te bevelen is 

dan een steekspatbord die je monteert als het no-

dig is. Voor een optimale spatbescherming is het 

belangrijk dat de grootte van het spatbord past bij 

de wielgrootte. Het spatbord moet aan beide zijden 

ongeveer drie millimeter breder zijn dan de band en 

de afstand tussen banden en spatbord mag ongeveer 

een centimeter zijn. Ook de lengte van een spat-

bord is cruciaal: deze moet minstens tot de voor en 

achteras reiken om te voorkomen dat er vuil in de 

aandrijving binnendringt. Als laatste spelen ook de 

omstandigheden een rol: modderige boswegen vra-

gen bredere en langere spatborden terwijl voor ri-

jden op asfalt spatborden met standaardafmetingen 

voldoende zijn. Een spatbord op maat is dus de beste 

oplossing om jezelf en anderen te beschermen.

MAAK VAN EEN FIETSTOCHT 
GEEN SPRAYTOUR.

De juiste bescherming voor fiets en berijder 
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TEST & HOUD
Nieuwe Test en houd actie. Word jij onze testpersoon?
Elk jaar laten wij sportieve fietsers een aantal producten van SKS Germany testen. Het gaat 
om heel verschillende producten, zoals vloerpompen, minipompen, spatborden, smartphone-
houders, minigereedschappen, tassen, smeermiddelen enzovoorts. Wil jij producttester wor-
den? Geef dat dan aan in een e-mailbericht aan presse@sks-germany.com en vermeld waarom 
juist jij zo’n goede tester bent én welk soort product je het liefst wilt testen (zoals een pomp, 
een spatbord of anders). Wie weet zit je er straks bij! 
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Met de precisieapplicator van LUBE YOUR CHAIN gaat er geen druppel kettingolie meer naast je ketting.

De olie komt alleen daar waar deze moet zijn. Gemakkelijk, schoon en snel.

ER HELEMAAL NAAST?
GEEN PANIEK. ZÓ KRIJG JE HET OP JE KETTING.


