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Op mountainbikeles

Heeft
datzin,een
mtb-

cursus
?
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Diverse organisaties bieden mountain bike-
cursussen aan om te leren mountainbiken of 
om het bike-niveau te verbeteren. Heeft dat wel 
zin, zo’n cursus? B&t nam de proef op de som 
en boekte een cursus voor gevorderden in het 
Belgische Spa. 

Zeker als je al wat langer mountainbiket denk je dat 
je wel weet hoe het zit, zo’n terreinfiets besturen. 
Dat dat in de praktijk beslist niet zo is, is tijdens 
de winterse toertochten ieder weekend weer 
te zien. Zodra het parcours een beetje lastig en 
technisch wordt ontstaan opstoppingen, omdat al 
die zogenaamd ervaren bikers het toch niet voor 
elkaar krijgen in het zadel te blijven. Soms zie je ze 
bij bosjes omvallen. 
Nergens voor nodig, want het terrein moet wel 
érg ruig zijn als je er met een mtb niet op of af 
kan komen. Alleen... je moet wel weten hóe dat 
moet. Voor wie rijtechniek en -ervaring te kort 
komt, kan een mountainbikecursus een goede 
oplossing zijn. We besloten de proef op de som 
te nemen en boekten een dagje cursus bij de 
mtb-school. De mtb-school wordt gerund door de 
Limburger Rob Akkermans, maar zijn lesdomein 
is niet het Limburgse heuvellandschap, maar de 
grilliger gevormde Ardennen van het Belgische 
Spa. Via de professioneel ogende en informatieve 
website boekten we een ‘Expert Training’, een 
‘mountainbike rijvaardigheidstraining voor bikers met 
meer ambities’. That’s us, denken we. 
Een cursus boeken bij de mtb-school betekent 
vroeg opstaan of een hotelletje nemen, want we 
worden al om negen uur in Spa verwacht. Dat klinkt 
erger dan het is. We nemen niet direct plaats op het 
fietszadel, maar schuiven eerst aan aan de royaal 
gedekte ontbijttafel van de mtb-school. Fijn om even 
de autokilometers van ons af te laten glijden met 
een goede kop koffie en een croissantje. Kunnen 
we gelijk kennismaken met onze medecursisten. En 
voor Rob Akkermans een mooi moment om ‘zijn’ 
training in te leiden en de instructeurs Piet en Koen 
voor te stellen. Die hebben overigens al het nodige 
gedaan, want voorafgaand aan het ontbijt zijn de 
bikes van de deelnemers gecontroleerd en zonodig 
aangepast. Het betreft vooral veranderingen aan 
bandenspanning (lager) en remhendelpositie (meer 
naar binnen). 
Na het ontbijt rijden we niet gelijk het terrein in, maar 
gaan we naar een bos achter de mtb-school. Op 
een steile bult tussen de bomen gaan we de hele 
ochtend doorbrengen, meldt Akkermans. Klinkt saai, 
maar dat blijkt het niet te zijn. Het bosje en de bult 
bieden eigenlijk in een zeer gecomprimeerde vorm 
alles wat een trail in het terrein ook biedt. Klimmen, 
dalen, remmen, sturen. Een set pionnen helpt de 
instructeurs het terrein moeilijker te maken dan het is. 
En dan blijkt, dat we allemaal nog veel kunnen leren. 
Brengt het steile klimmetje sommige deelnemers al 

in de problemen, bij het dalen zakken veel cursisten 
door het ijs. Ga er maar aan staan, van een steile, 
gladde kleibult afrijden en zónder slippende banden 
bij een pionnetje aan de voet van die bult tot stilstand 
komen. Vol gas zo’n bult afknallen is geen probleem, 
maar rustig en beheerst valt dat niet mee. De 
sleutel tot succes is de linker remhendel, die van de 
voorrem. Zeventig procent van de remkracht komt 
daarvandaan, leren we, en na een aantal rondjes zijn 
de meeste cursisten in staat hun bike zónder slippen 
precies voor de pion de parkeren. 
Na de kleibult verhuizen we iets verder het bos in, 
naar een klein parcoursje met her en der boom-
stammetjes en rotsblokken die in de weg liggen. 
Het doel van dit deel van de training is het leren 
nemen van dit soort hindernissen. Ook nu staan 
beheersing en controle voorop. Dus niet vol gas 
over de obstakels heen rossen, maar rustig en op 
techniek. En de techniek is in dit geval het optillen 
van het voorwiel door middel van pedaal druk. Wie 
dat kunstje beheerst, komt ineens veel makkelijker 
overal overheen. 
Als we eigelijk wel klaar zijn met deze spielerei is 
het ineens al lunchtijd. De tijd is toch wel erg snel 
gegaan. De lunch die de mtb-school serveert is 
andere koek dan een Hollands broodje kaas. Maar 
ja, we zijn dan ook in België. We laten ons de 
uitgebreide, warme pastalunch goed smaken.

Na de lunch gaan we voor het ‘echie’. Oftewel: 
we gaan een route biken in de omgeving van Spa. 
De biketrails van Spa zijn tamelijk bijzonder: tech-
nischer en rotsachtiger dan de meeste normale 

mountain bike paden in de Ardennen. Het zijn dan 
ook geen oude landwegen of bospaden, maar 
kunst matig aangelegde wandelpaden die met hun 
rotsen, steile treden en listige haarspeldbochten 
bijna alpien aandoen. Een ideale omgeving dus om 
je bike-niveau in technisch opzicht op te schroeven! 
Voor we het terrein in gaan geeft Rob Akkermans 
nog de nodige aanwijzigen. Waar we op moeten 
letten en hoe we het vanmorgen geleerde specifiek 
kunnen toepassen op deze trails. Na afloop van de 
eerste, tamelijk technische beklimming zijn ook de 
paar cursusdeelnemers die na de ochtendsessie 
nog sceptisch waren helemaal om; de tips en 
technieken die ‘s ochtends geleerd zijn werken echt! 
En zo rijden de cursisten steeds dieper het bos in, 
van de ene technische uitdaging naar de andere. 
Rob Akkermans en zijn twee instructeurs zijn altijd 
in de buurt om de leerlingen met raad en daad bij te 
staan. Lukt het de eerste keer niet een obstakel te 
nemen? Dan de tweede, derde of vierde keer wel. 
Gerouti neerd brengen de instructeurs de cursisten 
- zonder uitzondering - naar een hoger niveau.

En voor we het in de gaten hebben loopt het alweer 
tegen het eind van de middag en is de training 
voorbij. Met een tevreden gevoel fietsen we terug 
naar de mtb-school. Het is mooi weer, dus uitblazen 
doen we in het zonnetje op het terras. Biertje erbij, 
napraten, ervaringen uitwisselen met de mede-
cursisten, helemaal top. En als we wat later weer 
in de auto zitten onderweg naar de Randstad over-
heerst nog steeds een tevreden gevoel; want wat 
hebben wij vandaag veel geleerd! >>

Instructeur Piet Weeghmans 
van de mtb-school laat zien 
hoe het moet.

De eerste technische beklimming van de dag komt eraan. Mtb-schooleigenaar Rob Akkermans legt zijn cursisten uit waar de knelpunten liggen.

BIKE & TREKKING XX



EDDY VERBOVEN
uit Merksplas, België

Hoe kwam je erbij een mountainbikecursus te boeken?
Ik wilde met meer vertrouwen moeilijke obstakels 
kunnen nemen.

Heeft de cursus aan je verwachtingen voldaan? 
Zeker. Ik heb bij uitdagende hindernissen nu een 
veiliger gevoel.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?
Bandenspanning - bij mij te hard -, gebruik van de 
voorrem in afdaling, nog extremer achter het zadel 
hangen in een steile afdaling.

Had je vooraf je eigen niveau goed ingeschat? Anders 
gezegd: was je voorafgaand aan de cursus beter of 
juist minder goed dan je zelf gedacht had? 
Dat er verschillende zaken bijgeschaafd konden 
worden was duidelijk. Maar dat de instructeurs 
erin slaagden om zó veel verbeterings- en 
aandachtspunten op mijn techniek en rijhouding aan 
te brengen, dát was een grote maar aangename 
verrassing!

Zou je nog eens een cursus boeken?
Wij hebben met ons groepje al afgesproken om dit 
volgend jaar zeker opnieuw te doen.

INES LAMBERT
uit Pelaines (België) 

Hoe kwam je erbij een mountainbikecursus te boeken?
Door een flyer op de Happy Bike Days in Malmedy.

Heeft de cursus aan je verwachtingen voldaan? 
Absoluut! Het was leerzaam, maar ook heel plezant. 
Het parcours in Spa was prachtig en de organisatie 
uitstekend. Ik was voldaan op het einde van de dag.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?
Afdalen. De zitpositie op de fiets en manier van 
remmen, met de voorrem voor controle. En de 
manier van kijken. 

Had je vooraf je eigen niveau goed ingeschat? Anders 
gezegd: was je voorafgaand aan de cursus beter of 
juist minder goed dan je zelf gedacht had?
Ik wist dat ik op technisch vlak nog veel te leren 
had. Uiteindelijk is het nog meegevallen; ik kon 
volgen en had niet echt een probleem om de 
oefeningen uit te voeren. Ik dacht dat ik niet goed 
genoeg reed om deze gevorderdencursus te volgen, 
maar dat viel mee.

Zou je nog eens een cursus boeken?
Jazeker, maar het zou wel een andere cursus 
moeten zijn. Eventueel met nadruk op iets anders.

RONNY OP ’T EIJNDE
uit Dilsen-Stokkem (België)

Hoe kwam je erbij een mountainbikecursus te boeken?
Ik ben vorig jaar overgestapt van badminton op 
mountainbiken. Ik vind dat je een sport moet 
trachten te beheersen, dus ben ik op zoek gegaan 
naar cursussen.

Heeft de cursus aan je verwachtingen voldaan? 
Zeker. Er zijn van die dingen die je denkt te 
beheersen, maar al vlug bleek dat als het nét iets 
steiler, smaller of technischer werd, het toch wel 
moeilijk was de controle te behouden. Zoals tot 
stilstand komen op een steile helling zonder de 
banden te laten blokkeren en dan ook nog op een 
bepaald vooraf aangegeven punt.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?
Vooruit kijken.

Had je vooraf je eigen niveau goed ingeschat? Anders 
gezegd: was je voorafgaand aan de cursus beter of 
juist minder goed dan je zelf gedacht had?
Ik heb mijzelf toch wel een beetje overschat op 
technisch vlak. Op snelheid lukt het me allemaal 
wel, maar als het over controle en fietsbeheersing 
op lage snelheden gaat heb ik met mijn deelname 
aan deze cursus zeker vooruitgang geboekt.

Zou je nog eens een cursus boeken?
Ik ga zeker - volgend jaar of zo - deelnemen aan de 
masters training.

Dit vonden de deelnemers er zelf van
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