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Vaak bu’j te bange…  
 
De commissie MTB meerdaagse 2019 heeft niet stil gezeten en afgelopen weekend 
de routes definitief gemaakt. En wat voor routes……!  
 

 
 
 
Dag 1:   Dag 2:   Dag 3:  
kort |   95km  kort | 105km  kort  |   95km 
lang | 110km  lang | 135km  lang | 105km 
 

     
 
Deze “TransVeluwe” editie beloofd een waar spektakelstuk te worden voor de echte 
MTB liefhebber, een editie die je echt niet wilt, niet mag, en niet kunt missen…! 
 
Het beloofd een aaneenschakeling van unieke verassingen te worden. Drie dagen 
lang genieten van een uniek landschap wat zich iedere keer weer op een andere 
onverwachte manier ontvouwt.  
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Van prachtige dennenbossen, tot uitgestrekte loofbossen. Over rivieren en langs 
beekjes, vennetjes en plassen. Van zandverstuivingen met duinen tot uitgestrekte 
heidevelden (en we gaan er dwars doorheen). Van loofbossen met dichte varens tot 
de hoogste waterval van Nederland….. en ……. de Postbank!! 
 

 
 

      
 
Tijdens het voorfietsen heeft de commissie o.a. verschillende reeën gezien, hazen, 
op verschillende plekken indrukwekkende Longhorns en …. Tot onze grote schrik 
een hele groep wilde zwijnen. Tering wat zijn die beesten groot en indrukwekkend. 
Gelukkig waren ze ook een beetje onder de indruk van de commissie leden en 
renden ze allemaal het bos is J Daarbij rijden we op de 2e dag door de beide 
‘hotspots’ waar de wolven zich ophouden…. 
 

         
 
Je mag werkelijk fietsen op plekken waar je in je stoutste dromen nooit had gedacht 
dat je daar überhaupt mag fietsen op je MTB ….  
 
…maar het mag, het kan en dus gaan we het gewoon doen! 
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Ja het is Nederland, en ja we moeten af en toe even op een stuk grindpad op of de 
weg….. 
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maar vergis je niet, het is geen gezapige natuur excursie… 
 
 
 
 
 



5	 FTC	CC75	–	MTB	MEERDAAGSE	2019		“TRANSVELUWE”		
	

   
 
De routes bieden uitdaging voor iedere deelnemer.  
De expert zal iedere dag op de lange routes zich steeds weer geconformeerd voelen 
met het feit dat er bijzonder pittige technische stukken in Nederland te vinden zijn. En 
wij hebben ze allemaal gevonden en aan elkaar geplakt. Meer dan 2.200 
hoogtemeters in 3 dagen klinkt voor de doorgewinterde MTB-er wellicht niet als een 
uitdaging maar als dat iedere keer korte venijnige technische stukken zijn, is dat wel 
degelijk een meer dan pittige uitdaging… 
 

  
Op de 2e dag tijdens de terugweg zit een passage over een steile heuvelrug die we 
allemaal gaan fietsen en waar we allemaal gaan zeggen WAUW, dit is de gaafste 
stuk single track van Nederland….!!! Pittige uitputtende technische klimmetjes waar 
niet iedereen in het zadel zal kunnen blijven zitten gecombineerd met steile afronden 
op een smal paadje. Je zal geloven dat je in het buitenland zit….  
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Daarbij zijn de ingekorte routes zijn voor de getrainde MTB-er prima te doen, we 
hebben voldoende rustpunten ingebouwd waar je aan kunt sterken. Je wordt goed 
verzorgd! Daarbij, het is geen wedstrijd, we gaan met z’n allen 3 dagen genieten van 
een onvergetelijk MTB-avontuur. 
 

	  
 
Wij durven te stellen dat dit jaar zeker niet onder doet tov vorig jaar in Willingen 
Sauerland en zelfs op punten mooier en uitdagender is….. *!* BAM *!* 
 
Vaak bu’j te bange… er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 
 
Iedereen krijgt een grote TransVeluwe MTB-sporttas voorzien van unieke CC75 
opdruk voor dit weekend en als aandenken.  
 
Uiterste inschrijfdatum is a.s. zondag 8 september. 
https://www.cc75.nl/fietstoerclub-cc75/meerdaagsen/mtb-meerdaagse-2019/ 
 
Wij hebben er ongelofelijk veel zin in,  
MTB-commissie 2019 
 
Henri van Heun   | Marinus van Boxtel  | Theo Velnaar  
Gerard Bessembinder  | Marcel Bosgra   | Bart van Eunen 
 

  


