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Vrienden van SKS GERMANY,

De wereld van SKS is oranje. Een krachtige, creatie-

ve en levendige kleur, die perfect past bij ons 2020 

Magazine. Want wat zou de wereld zijn zonder al die 

enthousiaste, fantasierijke en avontuurlijke mensen 

die onze producten elke dag gebruiken?

Leer Bamboobasti kennen, die met zijn bamboe-

fiets op wereldreis is om bomen te planten. Ga mee 

op avontuur met Harald Philipp die betekenis zoekt 

in de Himalaya. Laat je inspireren door Herman 

Braun en zijn grote liefde voor de SKS Rennkom-

pressor. En lees over het Olympisch team van Bart 

Brentjens en de WK-Eliminator plannen van Jeroen 

van Eck. Je leest het allemaal in dit magazine.

Bovendien geven we jullie waardevolle tips en nodi-

gen we je uit om onze innovatieve nieuwe produc-

ten te ontdekken.

Veel leesplezier door onze oranje bril! 

Ride on !
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SKS GERMANY sponsort nooit zomaar een team. Met het Mountainbike Racing Team van Bart 
Brentjens was de deal snel beklonken. Exportmanager Frederik Reichert: “We hadden meteen een 
persoonlijke klik, het team heeft goede medaillekansen op de Spelen in Tokyo én natuurlijk is er de 
ervaring en persoonlijkheid van Bart Brentjens, de sympathieke MTB-legende die weet hoe je een 
team naar succes brengt. We wilden het team minstens tot de Spelen sponsoren en doen dat nu 
dus voor het 3e jaar. Naar alle tevredenheid!”

Reichert: ”Als je een sponsoring overweegt, kijk je eerst naar het management. Wie Bart kent, weet 
dat dat goed zit. Zijn ervaring is zo belangrijk voor het team. Hij weet hoe je een renner goed naar de 
start brengt en kent alle mogelijke valkuilen. En vooral hoe je daarmee omgaat. Ook voel je in zijn team 
het plezier, de ontspanning en het vertrouwen. Ik denk dat die unieke combinatie de beste basis is voor 
Olympisch succes. Ook ons succes als sponsor is gezekerd. Het team benut onze verschillende producten 
intensief tijdens trainingen, zoals de verschillende spatborden, pompen, digitale bandenspanningsmeters 
en de Compit smartphonehouders en we krijgen er een positieve inhoudelijke feedback op. We laten het 
team ook nieuwe producten testen die nog niet op de markt zijn. Zó kan het voor beide partijen echt 
wérken!”

Hoe staat het team van Brentjens ervoor? 
#GoTokyo2020, hoe staan jullie ervoor? Bart Brentjens: “De Spelen zijn uniek en onze teamfilosofie 
is volledig gericht op de Olympische ambitie. We zitten nu in Mission Part 3, dit is het seizoen richting 
Tokyo. Centraal staat de focus op kwalificeren en straks hopelijk Olympische medailles winnen. Yana 
Belomoina en Anne Tauber wisten zich al snel te kwalificeren voor Tokyo en voor de andere renners ligt 
deelname in Tokyo nu nog voor het grijpen. Een spannend traject! Onlangs hebben we nog een derde 
renster aan ons team toegevoegd: de Zuid-Afrikaanse Mariske Strauss (Elite Women). Ook zij kan zich 
voor haar land nog voor de Spelen kwalificeren. Het zou voor ons natuurlijk het summum zijn als zowel 
de drie Elite Dames als de drie Elite Mannen aan de Spelen zouden deelnemen.”
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Test Event Tokyo
“Eind 2019 waren we voor het eerst in Tokyo, op het Olympische Test Event. Omdat het belangrijk is om 
het parcours goed te verkennen en vast te stellen waar je staat. Yana Belomoina, Anne Tauber, David 
Nordemann en Sebastian Fini Carstensen zijn er namens hun land geweest en ook wij  waren aanwezig 
om de omstandigheden goed te kunnen inschatten.” 

Zelf sponsors kiezen 
Brentjens: “Sponsors benaderen wij zelf. Omdat we weten met wie en wat we willen werken. Onze meca-
niciens zijn hierin vooral bepalend. Zij moeten er immers ervoor zorgen dat onze renners met het beste 
materiaal op pad gaan. Ze zijn zeer te spreken over de materialen van SKS Germany en vatten het vaak 
no nonsens samen: gewoon heel goede producten. Vooral de AIRCHECKER digitale bandenspanningsme-
ter, de pompen en de spatborden worden intensief door het team gebruikt.”  

2020
“Elke renner van ons team heeft in 2020 een individueel programma, met deelname aan de UCI World 
Cups, Nationale Kampioenschappen en EK en WK. Met onder andere trainingskampen en voor sommige 
renners ook cyclocross wedstrijden zorgen we ervoor dat we straks klaar zijn voor het nieuwe seizoen. 
Het team gaat in de aanvang van het seizoen samen naar een trainingskamp in Zuid-Afrika waar het weer 
dan ideaal is om te trainen. Kortom, 2020 is een jaar om met elkaar 100% focus te pakken en een ritme 
te creëren van eat, sleep & ride’. Gezond blijven en nóg sterker worden. De juiste stappen zetten en 
bijsturen waar nodig. Dan is de kans op Olympisch succes zeker mogelijk!” 

#GoTokyo2020

Kjell van den Boogert – E-Bike Rider & Development Engineer
“De producten van SKS zijn degelijk en betrouwbaar en dat is heel wat waard. Vooral de AIRCHECKERS 
gebruiken we veel. Binnen vijf seconden check je je bandenspanning. Ik wil niet meer zonder en heb er 
altijd eentje bij me! Ook de andere renners en mecaniciens hebben veel plezier van de SKS producten.”

+++ SKS GERMANY +++ 3e jaar sponsor Team Bart Brentjens. +++ Zó kan het werken! +++

Bart Brentjens

Kjell van den Boogert

https://www.sks-germany.com/nl/
https://www.sks-germany.com/nl/
https://www.sks-germany.com/nl/
https://www.sks-germany.com/nl/producten/airchecker-new-generation/
https://www.sks-germany.com/nl/producten/airchecker-new-generation/


Gewicht: 18 g

Druk: 8.3 bar/120 PSI

Ventiel: AV + SV

Aantal: 2 stuks

99,99 EURO
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De welbekende duimdruktest voor aanvang van 

een fietstoer of wedstrijd is niet meer nodig. De 

AIRSPY bandendruksensor neemt deze taak met 

verve over. Monteer deze eenvoudig op je ventiel 

en je krijgt via Bluetooth realtime de bandenspan-

ning te zien op een compatibele fietscomputer of 

op je smartphone via de gratis SKS MYBIKE app. 

Bovendien waarschuwt deze onopvallende lucht-

spion je direct bij sterke afwijkingen in de ban-

dendruk met een alarm. En voorkomt daarmee 

problemen. 

VERTROUW NIET 
OP JE DUIM

AIRSPY 
DE DIGITALE 

BANDENDRUKSENSOR

MEER INFO ¬ SKS-GERMANY.COM

Breng je prestaties op een hoger niveau:
 

¬ Meer veiligheid en rijcomfort

¬ Minder bandenslijtage

¬ Verkorte remweg

¬ Optimale lekbescherming

¬ Laat ABS optimaal werken

compatibel

https://www.sks-germany.com/nl/airspy/


UWE ROHDE
EEN MAN – TWEE WERELDEN

08-09

Acteur, operazanger, clown, wielerambassadeur, Uwe Rohde is het allemaal. Zijn bijzondere 

acteervaardigheden zagen we al in vele films. Speciaal ter gelegenheid van de presentatie 

van TEAM SKS SAUERLAND NRW, was hij te gast bij SKS GERMANY, waar hij uitlegde 

waarom fietsen een rode draad in zijn leven is.

In je jeugdjaren was je een professionele renner. Sta je nog steeds graag op de pedalen?

„Inderdaad fietste ik begin zeventigerjaren als lid van de Wuppertal Cycling Club ‘Endspurt 

08’. Maar ik was zeker geen professionele renner. Met maximale inspanning en zonder suc-

ces nam ik deel aan de races in het Ruhrgebied, altijd in de hoop dat ik ooit een echte racer 

zou worden. Helaas bleef het een jeugddroom. Maar ik hield wel mijn grote passie voor 

fietsen!“

Wat fascineert u in het fietsen?

„Ik was al jong gefascineerd door de wijde wereld. Midden jaren zestig hadden mijn ouders 

nog geen auto en dat beperkte mijn actieradius tot mijn school en een paar blokken rondom 

ons huis. Toen ik met negen jaar mijn eerste fiets kreeg, kwam daar verandering in. Het 

gevoel van vrijheid en avontuur inspireerde me om fietsend grenzen te gaan verkennen en 

elke rit voelde aan als een reis.“ 

Hoe kwam je aan de rol van vicevoorzitter van de Duitse fietsersbond?

„Ik ben al enkele jaren vicevoorzitter communicatie van de wielervereniging van 

Sleeswijk-Holstein. Op de algemene vergadering 2017 van de fietsersbond waren er eerste 

gesprekken met het Bondsbureau over een eventuele bestuursfunctie. Daar kwam later meer 

vaart in en in april 2019 stelde ik mij verkiesbaar op de jaarlijkse algemene vergadering.“

Je bent een geboren ‘Gladbecker’. Wat heb je meegenomen naar het hoge noorden?

„Ik heb het noorden echt in mijn hart opgenomen en ik woon heerlijk in Dithmarschen, 

niet ver van de Noordzee. De kwaliteit van leven hier geeft me veel energie en balans in 

mijn werkende leven. Het is een groot genot om in mijn vrije tijd hier door de vlakke 

landschappen te fietsen.“  

Naast het acteren was je ook een gevierde operazanger. Ben je nog steeds 

actief als muzikant? 

„Ik houd van muziek en die heeft ook een vaste plek in mijn werkende leven ingenomen. 

Om je vraag correct te beantwoorden, moet ik de eigenlijk definitie van ‘actieve muzikant’ 

goed beoordelen... maar mijn antwoord is ja.“

Je bent ook een gediplomeerd clown. Zet je de rode neus nog wel eens op? 

„Ik heb een kleurrijk leven en van tijd tot tijd draagt de rode neus daaraan bij.“

Met welk project ben je nu bezig? 

„Een paar dagen geleden stond ik hier aan de Noordzeekust nog voor de camera, in de 

ARD-productie ‘Coast Pilots’. Ik speel de rol van piloot Kalle Kröger, in de film Husumer 

Flugplatz. Het is een vermakelijke en bezienswaardige film.“

„Elke rit met mijn fiets 
ervoer ik als een reis.“ 

HET MAGAZINE.2020Ride on



NEHEIM

SUNDERN

ESLOHE

ARNSBERG

TRACK

Moeilijkheid: zwaar

Lengte: 136,5 km

Stijging: 1500 m

Daling: 1500 m

Hoogste punt: 774 m

➌
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SCHMALLENBERG

WINTERBERG

MESCHEDE

WARSTEIN

22. SEPTEMBER 2019

SAUERLAND

RONDRIT

https://www.sauerlandrundfahrt.de


AIR

Of je nou door een trail jaagt met een mountainbike of door bochten van as-

falt met een racefiets, met de AIRFLEX-minipomp bij je ben je de luchtkoning 

te rijk. Dit compacte pompwonder voor onderweg maakt pompen nog sneller 

en eenvoudiger. Het geheim zit onder de zachte stofkap: een uittrekbare slang 

in het hart van de robuuste aluminium buis, die luchtdicht op een ventiel kan 

worden gezet. De flexibele slang is lang genoeg om comfortabel te pompen en 

beschermt zowel ventiel als armspieren. De zachte handgreep heeft  een goede 

grip en dankzij de verzonken greep aan het uiteinde ligt de pomp heel comfor-

tabel in de hand.

KLEINE POMP, GROTE PRESTATIES 
De kleine AIRFLEX straalt grootse kwaliteit uit en spreekt ook designgevoelige 

fietsers aan. Het toegepaste aluminium en met carbon versterkte kunststof zijn 

zeer duurzaam en maakt het mogelijk om met geringere wanddiktes te werken, 

waardoor de pompen heel licht zijn gebleven. De minipomp is er in zwart of zilver 

en leverbaar als EXPLORER-versie (AV / SV, tot 5 bar) of slankere RACER-versie (SV, 

tot 8 bar).  

RACER: lengte: 196 mm | Max. druk: 8 bar / 115 PSI | Gewicht: 105 gram

Materiaal: aluminium / kunststof | Kleuren: zilver + zwart

29,99 EURO

EXPLORER: Lengte: 205 mm | Max. druk: 5 bar / 73 PSI | Gewicht: 132 gram

Materiaal: aluminium / kunststof | Kleuren: zilver + zwart

29,99 EURO

ROADALLROAD MOUNTAIN

ROADALLROAD MOUNTAIN

FLEXIBELE LUCHTBRON

AUTO
SCHRADER

SCLAVERAND
PRESTA

SCLAVERAND
PRESTA
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BETEKENIS VINDEN 
aan het einde van de wereld 

Harald Philipp is beroepsavonturier met de 

passie om onbekende paden te ontdekken. Deze 

door SKS GERMANY gesponsorde extreme 

mountainbiker reed met zijn bike al verschil-

lende gletsjers, vulkanen, uiterst steile paden 

en duizelingwekkende afdalingen. Wil hij nog 

extremer? Tijdens zijn tour door de Himalaya 

ervoer hij dat het principe van ‘hoger, sneller, 

verder’ niet langer voor hem geldt. Maar wat 

vond hij ervoor in de plaats? 

Dolpo is de meest onbekende regio van Nepal. 

Het behoort tot de hoogste permanent bewoon-

de gebieden ter wereld. Er leiden alleen maar 

eenzame ezelpaden verder de bergen in, waar 

rotsreuzen van de Alpen niet meer dan dwergen 

zouden lijken. Juist hier wil Harald Philipp pa-

den verkennen die geen enkele fietser ooit heeft 

bedwongen. Dagenlang klimt hij bergop, met 

zijn fiets op de schouders maar het gevoel groeit 

dat hij de top nooit zal bereiken. Uitgeblust door 

hoogteziekte, realiseert hij zich dat de echte 

avonturen van deze reis ergens anders liggen: in 

de ontmoetingen met mensen. Met dat gezin in 

een bergdorpje, waar hij een paar dagen in de 

keuken mocht verblijven. Met die oude man die 

hem met een glimlach op het verweerde gezicht 

het gevoel gaf al heel lang te kennen. Met de 

juichende kinderen die kilometerslang achter 

zijn fiets aan bleven rennen. Zo leerde Harald 

Philipp dat je zelfs aan het einde van de wereld 

met je hart en handen kunt communiceren, 

zonder een woord Nepalees te spreken.

Het is alsof deze professionele biker voor zijn 

inzicht werd beloond.  Want de weg terug is 

spectaculair. Langs kaal, boomloos landschap, 

met gigantische witte bergen op de achtergrond. 

Over stoffige woestijnpaden voor eindeloze 

gletsjermuren. Via slingerpaden in valleien met 

groene rijstterrassen, en langs kloosters met 

kleurrijke gebedsvlaggen die voor hem zwaaien. 

"Nepal was een van de meest indrukwekkende 

reizen van mijn leven", zegt Harald Philipp 

terugkijkend. “Voor geweldige ervaringen hoef 

je niet altijd tot het uiterste te gaan. Wel is het 

belangrijk om gebaande paden te verlaten om 

nieuwe dingen te ontdekken - en last but not 

least: jezelf!"

Foto's: Stefan Voitl

In zijn multimediale live-lezingen PFAD-FINDER neemt Harald Philipp zijn publiek mee op zijn 

adembenemende reizen. Met zijn helmcamera laat hij ze in afgronden kijken, vaak maar een hand-

breedte verwijderd van gapende diepten. Hij toont op een inspirerende manier hoe grote en kleine 

avonturen je helpen om in je leven nieuwe wegen in te slaan. Harald Philipp presenteert in deze 

lezingen ook zijn gelijknamige boek.

Alle presentatiedata en verdere informatie vind je op www.summitride.com
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VOOR  FIETSERS 
De SKS MYBIKE-app zorgt voor volledig ontspannen fietsen. De app 

navigeert je door onbekend terrein, geeft de route aan en verstrekt 

informatie over dealerlocaties en servicestations. Heel praktisch is de fietspas, 

waarin alle ingevoerde fietsgegevens direct deelbaar zijn, 

bijvoorbeeld bij diefstal. 

+ Duidelijk en overzichtelijk

+ Intuïtieve bediening

+ Dag- en nachtmodus voor optimale leesbaarheid

+ Snelheidsweergave

+ Keuze staand of liggend positie 

+ Eenvoudige navigatie

+ Route opslaan mogelijk

+ Gratis kaarten downloaden

+ Weergave van het volgende pompstation, bandenautomaat, fietsenmaker

+ Fietspas
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GRATIS       FOR FREE
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Oranje valt op, is krachtig, fris en vrolijk. Geen andere kleur straalt zoveel 

dynamiek uit. En geen andere kleur voldoet zo goed aan onze claim. Het 

geeft ons de drive om elke dag alles te geven. Het feloranje in het SKS-logo 

staat voor het vuur dat al bijna 100 jaar onvermoeibaar brandt in het hart 

van ons bedrijf.

ENERGIE
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HARTELIJKHEID 
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met tomaten-zalm-room-saus

Verhit de olijfolie in een grote pan, hak de uien, knof-
look en paprika en bak deze. Voeg nu de stukken to-
maat, de geraspte gember en de lente-uitjes toe. Breng 
op smaak met peper, zout, paprika en kerriepoeder. 
Voeg wat witte balsamicoazijn en limoensap toe. Laat 
het een beetje inkoken en blus het met de room. Voeg 
vervolgens de kruidenroomkaas toe aan de pan en laat 
deze smelten.

Snij de zalm in stukjes en kook deze ongeveer 5-10 mi-
nuten in de saus. Breng op smaak met peper en zout. 
Kook ondertussen de pasta volgens de instructies op de 
verpakking. Doe de pasta op de borden met de saus en 
basilicum.

Ingrediënten voor 4 porties
500 g pasta
2 sjalotten
3 bosuien
1 rode peper
1 teentje knoflook
1 kleine gemberbol
2 blikken tomatenstukjes
500 g zalmfilets
1 kopje room
1 kopje kruidenroomkaas
Zout en peper
paprika
kerriepoeder
olijfolie
witte balsamico azijn
sap van een halve limoen
verse basilicum

    Pasta 
 OrangeWorld



26" + 27,5"

29"

ID
EAAL VOOR

27,5
plus

PERFECT  FOR

in de schemering, bij mist en natuurlijk 's nachts is een opvallende fiets-

verlichting noodzaak. Een goed achterlicht zorgt ervoor dat je op afstand 

al wordt gezien. Met het spatbord NIGHTBLADE ben je daarvan verze-

kerd en op natte en donkere wegen zelfs dubbel beschermd.

Het MTB spatbord NIGHTBLADE is een lichtend voorbeeld van een 

geïntegreerde oplossing. En ziet er ook nog eens goed uit! Het spatbord 

met verstelbare voorspoiler en extra lange achterspoiler biedt niet al-

leen optimale spatbescherming. Het geïntegreerde achterlicht met StV-

ZO-goedkeuring zorgt ook voor veiligheid op de weg. Het achterlicht met 

oplaadbare batterij is uitneembaar en kan eenvoudig worden geladen via 

een USB-aansluiting. 

BESTE BESCHERMING VOOR NACHTRIJDERS

Wielmaat: 26" + 27.5"

Bandbreedte: 3,0"

Gewicht: 265 g

Lengte: 550 mm

39,99 EURO

Wielmaat: 29" (ook voor 27,5 plus)

Bandbreedte: 3,0".

Gewicht: 275 g

Lengte: 620 mm

39,99 EURO

BRANDEN

7h
LADEN

1hNIEUW
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OP GROENE MISSIE

Zijn missie? 40.075 bomen en 40.075 kilo-

meter. Zijn voertuig? Een fiets van bamboe. 

Bamboo Basti, reist als ‘Plant voor de Pla-

net’-ambassadeur al bijna drie jaar de wereld 

rond met zijn zelfgebouwde bamboefiets, om 

een statement te maken voor klimaatrecht-

vaardigheid. Zijn doel is om bomen te planten 

in 34 landen en mensen te motiveren om het-

zelfde te doen. 

Bamboo Basti, ofwel Sebastian Gutmann, 

wil wereldwijd zoveel mogelijk mensen in-

spireren om zich in te zetten voor  duurzaam-

heid en klimaatbescherming. Uitgerust met 

producten van SKS Germany startte hij in 

juni 2017 in München zijn ‘Ride for the Pla-

net’-tour. Via Turkije reisde hij naar Iran, Pa-

kistan, India, Mayanmar Thailand, Maleisië, 

Australië en Nieuw-Zeeland. Van daar ging 

het door naar Amerika en plantte hij bomen 

Colombia, Panama, Costa Rica, Mexico en 

Noord-Amerika. 

Hoe is het idee ontstaan? "Ik heb altijd al 

gekke dingen gedaan," lacht de 28-jarige. 

"Mijn droom is simpel en tegelijkertijd een 

groot avontuur. Ik wil mensen ontmoeten die 

denken en voelen zoals ik. En wielrennen is 

altijd een deel van mijn leven geweest, sinds 

duidelijk werd dat voetbal me geen betere toe-

komst zou brengen.” 

Het is geen toeval dat Bamboo Basti de we-

reld rondreist op een bamboefiets. Door zijn 

affiniteit met hout en het idee van duurzaam-

heid kwam hij bij deze bijzondere fiets uit. 

Gutmann’s sterke partner in dit initiatief heet 

Plant-for-the-Planet. Dit kinder- en jeugdini-

tiatief helpt hem om zijn idee in de praktijk te 

brengen. "Voor maar één euro schenk je een 

boom die gemiddeld zo’n tien kilo CO2 per 

jaar bindt en zo de klimaatcrisis bestrijdt", 

legt Sebastian Gutmann uit. "Iedereen kan zo 

een stukje bijdragen aan een betere wereld. Ik 

zou het geweldig vinden als we het milieu op 

deze manier samen kunnen verbeteren.”

Ter ondersteuning van dit project heeft SKS 

GERMANY eind 2019 een anders dan gebru-

ikelijk kerstcadeau gegeven aan haar relaties. 

Zij schonk 2.000 bomen, die werden geplant 

door Sebastian Gutmann. Meer informatie 

over het project en donatiemogelijkheden 

staan op bamboobasti.com.
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"Mijn droom is simpel maar tegelijkertijd 
een groot avontuur."  

 
(Sebastian Gutmann)

http://bamboobasti.com


DESIGN UPDATE
Meer stabiliteit, meer grip, meer design. Plus een compleet 

nieuw gevoel bij het pompen: de AIRWORX PLUS 10.0-vloer-

pomp schittert in een compleet nieuw jasje. Het nieuwe soft-

touch handvat heeft slimme uitsparingen waardoor je heel 

comfortabel pompt. De solide metalen voet garandeert een 

stevige positie en soepele krachtoverbrenging, waardoor je 

heel gemakkelijk banden tot 10 bar oppompt. 

De hoog geplaatste en goed afleesbare precisiemanometer is 

voorzien van een ontluchtingsknop, die eenvoudig de banden-

druk verlaagt tot de gewenste waarde. De MULTIVALVE-KOP 

past op alle ventielsoorten. Het nieuwe design van de alumi-

nium pompbuis met een kunststof afdekking geeft de pomp 

een moderne en opgeruimde look, mede dankzij de nieuwe 

slanggeleiding. Standaard worden er twee adapters voor het 

oppompen van ballen, matrassen en andere inflatables bijge-

leverd. 

Hoogte: 730 mm

Max. druk: 10 bar - 144 PSI

Zachte handgreep

54,99 EURO

MET MEERWAARDE

AIRWORX PLUS 10.0
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SCLAVERAND

PRESTA

DUNLOP

AUTO

SCHRADER

SV ▶ VENTIL

AV ▶ VENTIL

VENTIELDOPJE

VENTIELDOPJE

VENTIELDOPJE

RINGMOER

RINGMOER

1. Draai het ventieldopje los

2. Controleer of de ringmoer gesloten is

3. Pompen (voor juiste ventielkop, zie boven)

1. Draai het ventieldopje los 

2. Draai de ringmoer wat open 

3. Druk het ventiel even kort in

4. Pompen (voor juiste ventielkop, zie boven)

1. Draai het ventieldopje los 

2. Pompen (voor juiste ventielkop, zie boven)

DUNLOP

SCLAVERAND

PRESTA

AUTO

SCHRADER

DV ▶ VENTIL

T
ECHN IK-T

IP
P

S
KS
 GERMANY

DE MULTI VALVE-POMPKOP  

EEN VOOR ALLES!
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ML-BordoMount
FLEXIBEL TOEPASBAAR

Veel fietsen van bekende merken zijn al af- fabriek uitgerust met de FIDLOCK TWIST basisset.
Meer informatie over de ML-BordoMount en het complete MonkeyLink assortiment is te vinden 
op sks-germany.com.

De nieuwe modulaire slothouder-oplossing 
ML-BordoMount bewijst dat de rijke ideeën, de 
innovatiekracht en de hoge kwaliteitsnormen van 
ABUS zich niet beperken tot het slot alleen. Deze 
houder is in samenwerking met slotfabrikant FID-
LOCK ontwikkeld. Het combineert de eenvoud van 
magneetkracht met de veiligheid van een solide 
mechanische verbinding. De slothouder klikt via 
magneetkracht automatisch vast zodra deze bij de 
FIDLOCK TWIST bevestiging aan het frame wordt 

gehouden. Door het indrukken van de in de houder 
opgenomen vergrendelingsnippel is de ML-Bordo-
Mount stevig aan het frame verbonden – ook onder 
zware belasting. De houder is vooral geschikt voor 
kleine en compacte framegeometrieën. Ontgren-
delen gaat gemakkelijk door aan de vergrende-
lingslipje te trekken. Zo kan een slot flexibel worden 
gebruikt voor meerdere fietsen, zoals bij sportief 
gebruik op trekkingfietsen of bij een avondtocht op 
City E-Bikes. 

Afmetingen: 177 x 53 x 51 mm 
Gewicht: 200 g

29,99 EURO

SPORTIEVE FIETSVAKANTIE OP MALLORCA?

Fred Rompelberg kennen we natuurlijk vooral 

van zijn wereldrecord uit 1995, toen hij met 

268,8 kilometer per uur over de zoutvlakte van 

Bonneville Utah Amerika fietste. Pas in 2019 

werd dit record verbroken. Inmiddels is Fred 

Rompelberg ook al 25 jaar bekend als specialist 

in fietsvakanties op Mallorca. In 2017 nam zijn 

dochter Letizia Rompelberg de bedrijfsvoering 

over, samen met haar man Jetse Scholma. Beide 

zijn fervente fietsers en triatleten en ontmoet-

ten elkaar fietsend op Mallorca. 

Letizia: “We organiseren volledig verzorgde 
fietsvakanties voor fietsers van verschillende ni-
veaus. Van beginners die vooral willen genieten 
van de mooie omgeving tot ervaren sportieve 
fietsers die uitdagingen zoeken en de conditie 
willen verbeteren. Uit landen als Duitsland, 
Nederland, België, Zwitserland, Ierland en ook 
Amerika. We rijden in compacte groepen, met 
een groepsleider die alles regelt, de mensen bij 
elkaar houdt en de veiligheid waarborgt.”
Waarom in Mallorca? 

Letizia: “Mallorca is een fietsparadijs. Met de 
meest prachtige landschappen en pittoreske 
dorpjes om even te pauzeren. De binnenwegen 
zijn goed geasfalteerd en er is nog betrekkelijk 
weinig verkeer. Het zachte klimaat zorgt daar-
naast voor ideaal fietsweer. Onze hotels liggen 
dichtbij de luchthavens, met een keur aan fiets-
mogelijkheden om het eiland te ontdekken. En 
als je partner niet fietst, is er genoeg te ontdek-
ken op Mallorca: de hoofdstad Mallorca, leuke 
dagtripjes, prachtige natuur en rustige stran-
den.”
A-kwaliteit fietsen en fietsaccessoires
Ben je een goede fiets gewend?  Tip: laat deze 
toch maar thuis. Je huurt bij ons een A-klasse 
fiets, met keuze uit aluminium, full-carbon of 
een full-carbon Di2-racefiets met schijfrem-
men. Wil je liever een sportfiets of een E-bike? 
Ook die hebben we voor je. Bij aankomst staan 
de fietsen afgesteld en wel voor je klaar. Voor-
zien van de beste accessoires, zoals die van SKS 
Germany, aldus Letizia.

Welkom bij Fred Rompelberg Bicycle Holidays

BEVESTIGING VOOR BORDO

https://www.sks-germany.com/nl/produktcategorieen/monkeylink-nl/
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https://www.sks-germany.com/nl/produktcategorieen/monkeylink-nl/
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Daar is hij! De nieuwe INJEX T-ZOOM in cool zwart. Met zijn relaxte ‘Stealth Black Design’ heeft 

SKS GERMANY letterlijk op zwart ingezet. Want geen andere kleur staat meer voor power en 

elegantie.

Deze compacte aluminium pomp van SKS GERMANY oogt in zwarte uitvoering niet alleen stijl-

vol, maar overtuigt ook door de geïntegreerde telescopische pompfunctie en de ergonomische 

inklapbare T-greep. Kenmerkend zijn de inschakelbare hogedruktrap en de klemhendel voor een 

veilige ventielaansluiting. 

BLACK IS BACK! 
30-31

Lengte: 256 mm

Max. druk: 10 bar - 144 PSI

Gewicht: 182 g

24,99 EURO

JEROEN VAN ECK

Sporten moeten steeds sneller en spectaculair-
der zijn om toeschouwers te boeien. De Moun-
tainbike Eliminator (XCE) speelt daar op in. Cou-
reurs mountainbiken razendsnel over een kort 
en uitdagend parcours vol obstakels. Dat gaat 
met een knock-outsysteem, waarbij er in heats 
met vier renners wordt  gestreden om een plek 
in de volgende ronde. De snelheid ligt hoog, de 
hindernissen zijn spectaculair en valpartijen zijn 
er altijd.

Jeroen van Eck
Grote naam in deze sport is Jeroen van Eck (26), 
die vanaf 2020 door SKS Germany wordt gespon-
sord. Hij won het World Cup klassement in 2018, 
heeft vijf nationale titels op zijn naam staan in 
de Eliminator en behaalde eerder de Europese 
titel XCE. Seizoen 2020 staat in het teken van 
optimaal presteren op het WK. Frederik Reichert, 
Exportmanager SKS Germany: “Deze sport is 
niet alleen spectaculair maar ook vernieuwend. 
Jeroen behoort bovendien tot de wereldtop en 
is nu vastbesloten om het WK- podium te halen. 
Zijn profiel past bij ons en we helpen hem graag!”
  
Hoe krijg je je vorm?
Jeroen: “Ik geloof in een procesgerichte aanpak. 
Jezelf blijven uitdagen om beter te worden en er 
van kunnen genieten. Dan volgen de resultaten 
vanzelf. Op de momenten dat het erom gaat, 
moet ik mij volledig vrij voelen, zonder druk of 
verwachtingen. Dan kan ik laten zien wat ik in mij 
heb. En maak ik een goede kans op mijn eerste 
WK regenboogtrui!”

Sponsorselectie
Jeroen: “Ik benader zelf mijn sponsors. Ik weet 
wat ik financieel en qua producten nodig heb om 
optimaal te kunnen trainen. Ik koos voor SKS 
Germany omdat de kwaliteit hoog is en ik hun 
verschillende producten heel goed kan gebruiken. 
Zoals de spatborden, de pompen, de CO2 pomp-
jes, de bandenspanningsmeter, de tools en de za-
deltasjes. Ride on roepen ze bij SKS vaak en dat 
is precies waar ik ze voor gebruik!”

gaat voor wereldtitel Eliminator
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DE VOORDELEN VAN DE VLAAMSE WIELRIJDERSBOND 

Maar liefst 170.000 leden telt de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Veelal recreatieve en sportieve fietsers, die direct of 

via een van de 1.700 wielerverenigingen lid zijn. Het lidmaatschap geeft de leden voor 32 euro per jaar vele aantrek-

kelijke voordelen, die - heel bijzonder - ook gelden voor de medegezinsleden. We zetten ze kort op een rij: 

LEDEN

• hebben automatisch een verzekering Beperkte Aansprakelijkheid + Persoonlijke Ongevallen + Rechtsbijstand;

• hebben recht op fietsbijstand bij pech of ongeval in de hele Benelux en tot 50 km erbuiten;

• krijgen 6 keer per jaar het magazine ‘Vlaamse Wielrijder & Biker’;

• krijgen kortingen op alle ritten van de VWB-kalender;

• krijgen kortingen op producten van aangesloten fietswinkels;

• krijgen kortingen op fietsreizen bij diverse reisorganisaties;  

• kunnen VWB-cursussen en opleidingen volgen; 

• kunnen deelnemen aan een volledige winter- en zomerkalender voor mountainbikers, 

 met prachtige prijzen voor regelmatige deelnemers;

• krijgen een volledige wegkalender: met gratis trofee en prijzen voor regelmatige deelnemers.
 

WIELERCLUBS

• krijgen gratis publiciteit en logistieke bijstand;

• kunnen materialen voor events aankopen tegen inkoopprijs;

• kunnen voor administratieve vragen gratis een beroep doen op het Dynamo-project.

32-33

Wat doe je als je fietsframe geen plek heeft voor een bidonhouder? Bij E-bikes is dat 

vaak het geval. De COM/CAGE VELO bidonhouder is dan de ideale oplossing. Ge-

monteerd aan het stuur is de bidon altijd binnen handbereik en kan heel veilig en 

gemakkelijk worden gepakt en teruggezet. 

COM/CAGE VELO bestaat uit een adapter en de beproefde SKS-bidonhouder 

VELOCAGE. Deze is compatibel met de innovatieve smartphonehouders COMPIT 

en COMPIT/E, maar kan ook zonder deze smartphonehouders worden gebruikt. 

Heb je een E-bike met Bosch Intuvia/Nyon display, dan kun je de COM/CAGE VELO 

bidonhouder monteren met de als optie te bestellen bevestiging COM / ADD.

▶ Gemakkelijk bereikbaar

▶ Vaste grip

▶ Ideale oplossing voor E-bikes 

 zonder plek voor een bidonhouder 

▶ Gewicht: 62 g 

Naam:  COM/CAGE VELO

Prijs: 14,99 EURO

Highlights:

NIEUW
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HET NIEUWE BIDONHOUDERSYSTEEM
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Met de sponsoring van het Garden Shed 

UK-SCOTT-Verge Sport Cyclocross Team 

ondersteunt SKS GERMANY sinds 2019 jonge 

Britse renners. Doel is om deze jonge 

renners de kans te geven zich te ontwikkelen 

op het hoogste niveau van het veldrijden. 

De renners Oli Akers (15), Dan Barnes (17), 

Katie Scott (18) en Jenson Young (18) zijn 

opgeleid door Brits kampioen Nikki Brameier 

en hebben in hun eerste seizoen al heel wat 

nationale overwinningen en podiumplaatsen 

behaald.

 

"De productondersteuning van SKS 

GERMANY is heel waardevol voor ons", legt 

teammanager Tom Dussek uit. “Vooral de 

AIRWORX en de AIRCHECKER zijn absolute 

favorieten onder onze veldrijders. Het rijden 

met exact de juiste bandendruk tot 0,1 psi/

bar nauwkeurig helpt om optimaal te preste-

ren. Daar zorgt de AIRCHECKER voor. Wij zijn 

SKS GERMANY dankbaar voor het vertrouwen 

in ons team".

Foto's: Paul Young
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„
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Interview met SKS-productmanager Christoph Kohnen

„Christoph Kohnen (33) werkt drie jaar als productmanager bij SKS GERMANY. Gebo-
ren in Aken, werd hij uit liefde naar Sauerland getrokken - en dus naar SKS GERMANY. 
Fietsen speelt een belangrijke rol in zijn leven, of het nu op een racefiets, mountainbike 
of gravelbike is. Tijdens zijn lange en gevarieerde fietstochten door de bergen van het 
Sauerland test hij vele SKS-producten grondig in de praktijk. En komt hij op ideeën voor 
nieuwe producten.“
  
Christoph, hoe inspireer je jezelf voor nieuwe ontwikkelingen?

„De meeste ideeën komen op tijdens een biketoer. Dat zorgt wel voor een tweestrijd 
in mijn hoofd: blijf ik fietsen en genieten of ga ik direct naar huis om het idee uit te 
werken.“

Welke rol speelt de klant hierin?

„Alle productmanagers van SKS zijn het hele jaar door aanwezig bij tal van bike events 
overal in Europa. Op deze evenementen spreken we veel consumenten en doen we veel 
nieuwe ideeën op aan de hand van hun ervaringen.“

Het productidee is geboren. Hoe gaat het dan verder?

„Samen met onze ontwikkelingsafdeling worden de eerste schetsen en soms al proto-
types besproken. Dankzij onze eigen constructieafdeling kunnen we de ideeën snel als 
prototype implementeren en de eerste testfase ingaan.“
 
Hoe worden de prototypes precies getest?

„We monteren ze meteen op de bikes en testen ze in de praktijk. Ook kunnen we de 
prototypes testen in ons testcentrum, met de mogelijkheid om simulaties van spatwa-
ter of trillingen uit te voeren. Voor pompen testen we langdurig en intensief en zoeken 
we altijd naar de grenswaarden.“

Het product is klaar voor de markt. Maar hoe lanceer je het product dan?

„We hebben dan de opgave om zoveel mogelijk consumenten en dealers te bereiken en 
te interesseren. Niet gemakkelijk, want er zijn zoveel verschillende fietscategorieën en 
daarmee net zoveel subdoelgroepen, die je vaak op een eigen manier moet aanspre-
ken. We analyseren de markt daarom grondig voordat we een nieuw product introduce-
ren.“ 

Wat is je favoriete product van SKS GERMANY?

„Dat zijn er best veel. Als het er maar één was, deed ik mijn werk niet goed (lacht). 
Maar ik geniet vooral van de SPEEDROCKER. Doel was om het perfecte spatbord te 
ontwikkelen en ik denk dat het ons is  gelukt. We hebben er waanzinnig goede reacties 
op gekregen en dat geeft een heel goed gevoel.“

Wat kunnen we in de toekomst van SKS GERMANY verwachten?

„Meer digitalisering, meer integratie en vooral meer producten waarvan onderdelen 
onderling uitwisselbaar en vervangbaar zijn. Het blijft spannend!“

HET BEGINT MET EEN IDEE

"De meeste ideeën komen op 
tijdens een biketoer."
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Echte bikers kennen het: als je door modderige bospaden 

gaat, kun je een modderig wild zwijn tegenkomen… en er 

zelf net zo uitzien! Nu is een moddermasker misschien goed 

voor de huid, maar zand tussen de tandjes is minder leuk.
 

Meet the SPEEDROCKER!. Een spatbordenset die perfect be-

schermt tegen opspattend water en vuil, zowel op gravel als 

op asfalt. De modder op je gezicht maakt plaats voor een 

grote glimlach. Dat beloven we je! 

Show us your mudface! Dat was de oproep van een social 

media campagne. Vele bikers plaatsten hun ‘mooiste’ mud-

face met de hashtag #needforspeedrocker op Facebook en 

Instagram. Bekijk ze hieronder. 

#NEEDFORSPEEDROCKER

Geen Angst 
       voor Moddertochten
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ET
EGELD

95
EURO 

Met COMPIT 
veilig naar je 
bestemming

Wie fietst met een mobiele telefoon in de hand riskeert een 

boete van 95 euro. Dat geldt niet alleen voor bellen maar 

ook voor fietsend berichten typen of muziek zoeken. Daarom 

wordt een smartphonehouder steeds vaker aanbevolen. De 

nieuwe en innovatieve COMPIT smartphonehouder kwam 

precies op het juiste moment en wordt veel verkocht. 

COMPIT is niet zomaar een smartphonehouder. Zo laad je 

met de +COM/UNIT elke moderne smartphone draadloos 

op en kun je de smartphone tegelijkertijd gebruiken om bij-

voorbeeld te navigeren. Het zicht op het scherm is dankzij de 

hoekverstelling altijd prima. De +COM/UNIT heeft ook NFC 

waarmee deze direct communiceert met je smartphone.

  

Meer info vind je op 

sks-germany.com/compit.
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Als een producent van premium titanium racefietsen bij elke fiets een SKS RENNKOMPRESSOR 

kan bijleveren in de kleur van de fiets, dan willen we meer weten! Dus vertrokken we naar 

Spijkenisse, waar de fabriek van Braun Cycling is gevestigd. 

“Een fiets van Braun is een voorrecht om te bezitten!” Dat hoor je van profwielrenners als Anto-

nio Flecha, Erik Breukink en Maarten Ducrot. Waarom? Geen verlies van power, stuurt heel direct, 

ongeëvenaarde stijfheid en comfort en unbelievable strong, this is not normal!” 

Het geheim van een Braun-fiets zit in de combinatie van de meest innovatieve ontwerptechnieken, 

de titanium frames en de ambachtelijke bouwwijze. Het type Hone werd zelfs in nauwe samenwerking 

met de TU Delft ontworpen en is gebouwd met 3D geprinte buisverbindingen. Elke Braun is vergaand 

op maat gebouwd, persoonlijk door vader en zoon Braun: gepassioneerde kenners en constructeurs. 

Braun Cycling startte in 1983 in Spijkenisse en wordt geleid door vader Herman Braun (64) en zijn 

zoon Dave (29). Herman Braun is een levende database van praktijkkennis. Hij specialiseerde zich in 

de tachtigerjaren al als bouwer van stalen raceframes en was mecanicien bij verschillende bekende 

internationale wielerploegen. “Met staal bouw je een zeer goed en duurzaam frame, met een volstrekt 

eigen karakter op gebied van rijeigenschappen en wegligging. Onze handgemaakte frames zijn dan 

ook niet te vergelijken met frames van confectiefietsen.” Zijn zoon Dave trad in de voetsporen van 

zijn vader en is inmiddels een kundig framebouwer, met uitzonderlijke laskwaliteiten. Braun focust 

volledig op innovatie en dat zie je ook aan de werkplaats. Niet eerder zagen we een hightech machi-

nepark voor titanium framebouw op 150m2. 

Belangrijk voor Braun Cycling was het HONE project van ir. Bobby Adriaanse van de TU Delft. Hij kreeg de 

(afstudeer)opdracht: Ontwerp en ontwikkel een niet eerder gemaakt racefietsframe. Daarvoor zocht hij de 

nauwe samenwerking met Braun Cycling. Dat resulteerde in een frame met volledig nieuwe buisverbindings-

stukken, ontworpen met een complex wiskundig computerprogramma. Met deze specifieke verbindingstuk-

ken wordt de Hone lichter en toch stijver gebouwd dan traditioneel geconstrueerde fietsframes, met 25% 

minder spanning in het materiaal. Het design is slank en krachtig, waarbij ook alle kabels in het frame zijn 

verwerkt. De Hone was in 2019 een van de highlights van de Dutch Design Week in Eindhoven. Ook het nieuwste 

model Katai (‘Sterk’ in Japans) van Braun is ontworpen op een van deze principes, met uitzondering van 3D 

print-technieken. De titanium buizen van het Katai-frame zijn traditioneel met de hand gelast.

Met een Braun fiets heb je een fiets die anatomisch en biomechanisch op je lichaam is afgestemd, als een ‘fiets 

voor het leven’. Mooi was daarom de gedachte om bij elke fiets een ‘fietspomp voor het leven’ aan te bieden, in 

dezelfde kleur gespoten. Dave: “Onze gedachte ging meteen uit naar de RENNKOMPRESSOR van SKS Germany, 

dat vinden we nog steeds een geweldig product. We hebben toen ook de fabriek in Duitsland bezocht. Een heel 

professioneel bedrijf en we hebben veel respect voor de manier waarop zij alles Made in Germany produceren. 

Gelukkig werkte SKS Germany graag mee aan ons idee en de eerste pompen zijn al uitgeleverd.”  

Meer over Braun Cycling, de modellen en het unieke bouwproces vind je op brauncycling.com.

BRAUN FIETSEN. EEN VOORRECHT OM TE BEZITTEN.

WIE IS BRAUN CYCLING?

HET HONE PROJECT

CUSTOM BUILD + SKS RENNKOMPRESSOR

MEER WETEN?
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Een nieuwe generatie onbuigzame bandenlichters levert zijn 

superkrachten om de wereld van het fietsen een beetje comfortabeler 

te maken. Ingeval van nood zijn ze direct inzetbaar om de strijd aan te 

gaan tegen een lekke band. Met de gebundelde kracht van drie krijgen 

ze elke band van de velg. Met standaard nog twee extra functies voor 

extra controle. 

Set van 3 stuks. 3,99 EURO
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Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende 
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SKS GERMANY STEUNT 
GOEMAN-SCOTT CYCLING TEAM 

Wie kent het Goeman-Scott team niet? Dit team, on-
der leiding van pionier Jan Goeman, is al sinds be-
gin jaren negentig actief in de top van het Belgische 
mountainbike. In 2019 boekten zij weer mooie resul-
taten, met meest in het oog springend de prestaties 
van Lukas Malezsewski. Hij won in het afgelopen jaar 
maar liefst vijftien mountainbikewedstrijden en werd 
zowel Belgisch als Europees kampioen mountainbike 
bij de junioren. Maar ook Lotte Koopmans liet een 
mooie progressie zien, door onder andere het eind-
klassement in de 3 Nations Cup voor elite/belofte 
vrouwen te winnen.

Jan Goeman: ”Wij geven enthousiaste en am-
bitieuze renners graag de kans om zich tot 
internationaal niveau te ontwikkelen. Om dat 
professioneel te doen, hebben we de steun 
van sponsors nodig die ons financieel en/of 
met de beste materialen kunnen steunen. Van 
SKS Germany hebben we bijvoorbeeld allerlei 
materialen die ideaal zijn voor onze trai-
ningen en wedstrijden. Denk aan MTB spatbor-
den, hoog volume fietspompen, de AIRCHECKER 

bandenspanningsmeter en bidonhouders. Ons 
team is er bijzonder blij mee omdat de produc-
ten gewoon top functioneren, je merkt dat er 
veel fietservaring achter zit. Samen met onze 
sponsors én een nieuw rennersteam gaan we 
vol vertrouwen het mountainbikeseizoen 2020 
in.” 
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