
 In Koepelhal en Wagenmakerij   
 Het Tilburg Fietst Festival vindt op zondag 25 september 
plaats in de Koepelhal en de Wagenmakerij. Het nieuwe eve-
nement, georganiseerd vanuit de gemeentelijke fi etspromo-
tiecampagne Tilburg Fietst, heeft een bijzonder rijk program-
ma en wil Nederlands origineelste en meest dynamische 
fi etsevent worden.

    Het festival brengt alles wat 
mooi is aan de fi ets bij elkaar 
en viert het stalen ros in al 
haar verschijningsvormen. 
Passie voor de fi ets staat cen-
traal.
     
    Elektrisch
    In de Wagenmakerij wordt 
een deel van de hal omgeto-
verd tot een fraai aangekleed 
testparcours, compleet met 
Hollandse huisjes en groen 
als decor. Je maakt er een 
proefritje op de nieuwste 
e-bikes, stadsfi etsen en 
mountainbikes. Het merk Gi-
ant neemt een ruim assorti-
ment van sportieve fi etsen 
mee om uit te proberen: 
waaronder elektrische MTB’s, 
geveerde MTB’s, dames MTB’s, 
de limited fi ets van Marianne 
Vos, modellen met schijfrem-
men en met een elektronisch 
schakelsysteem. Tilburgse 
fi etsspecialist Giant Store van 
Bebber neemt vooral electri-
sche fi etsen mee. “Bijvoor-
beeld de nieuwste Elegance 
E+1, die door de vakjury van 
Nederland tot Elektrische fi ets 
van het jaar werd verkozen”, 
aldus Lisseth van Bebber. “Dit 
vanwege zijn vormgeving, 
lage instap, geruisloze mid-
den motor van Yahama en 
luxe onderdelen. Verder ne-
men we enkele sportieve mo-
dellen, stadsfi etsen en trans-
porter fi etsen mee. Er is 
genoeg te zien zijn in onze 
stand!”
     
    Fietsspecialist Guill. van de 
Ven komt met een speciale 
actie rondom e-bikes van het 
merk Peper, waarvan het be-
drijf dealer is in de regio Til-
burg. “Een fi ets moet op maat 
afgesteld worden, zodat deze 
precies past bij jouw wensen. 
De unieke frame-geometrie 
van de Peper e-bikes biedt 
uitkomst. Door middel van 
metingen bij ons in de winkel 

kan de fi ets precies worden 
afgesteld op de maten van 
jouw lichaam”, aldus Dumont 
van de Ven. Op het testpar-
cours kun je de Peperfi etsen 
uitproberen. Meer informatie 
over de actie staat op www.
guillvandevenfi etsen.nl. Voor 
het uitproberen van testfi et-
sen op het proefparcours vra-
gen de standhouders om een 
legitimatiebewijs.
     
    200 jaar fi ets
    Verderop in de Wagenmakerij 
richt Maarten Bokslag, voor-
zitter van Vereniging de Oude 
Fiets een speciale hoek in als 
voorproe� e op de viering van 
200 jaar fi ets in 2017, welke 
Tilburg groots wil vieren. 
Maarten verzorgt een pop-up 
tentoonstelling van antieke 
fi etsen. “De nadruk ligt op de 
ontwikkeling van de typisch 
Nederlandse ‘omafi ets’ en de 
rol die de fi ets heeft gespeeld 
in de vrouwenemancipatie”, 
vertelt hij. “En ik verzorg op 
het festival ook enkele de-
monstraties op mijn authen-
tieke ‘hoge bi’ fi ets uit 1884, 
met een heel groot voorwiel.” 
Maarten werkt overigens aan 
een getrouwe replica van de 
loopfi ets van koning Willem II, 
de oudste fi ets van Nederland. 
Direct naast de antieke fi etsen 
richt Jos Sluijsmans van het 
bedrijf Fietsdiensten.nl een 
hoek in met een selectie van 
bijzondere designfi etsen van 
deze tijd, met onder meer 
modellen van AOI Cycle, Tim-
mermans fi etsen, Alinker, 
Brik, Achielle, Sandwich Bike 
en Chindelhauer. Maarten en 
Jos zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden. Aan de an-
dere kant van de Wagenma-
kerij komt het Slowbiking par-
cours waarop een ludieke 
maar uitdagende fi etsrace 
wordt verreden. De winnaar is 
degene die het 11 meter lange 
parcours zo langzaam moge-

lijk weet af te leggen. Dat 
klinkt grappig en dat is het 
ook. Maar vergis je niet. Het 
vraagt balans, concentratie, 
aandacht en souplesse, want 
je moet binnen je eigen baan 
van ongeveer een meter 
breed blijven.
     
    Ook voor kinderen is in de 
Wagenmakerij meer dan ge-
noeg te doen. Wanneer je zelf 
een kinderfi etsje meeneemt 
kun je van 11.00 uur tot 16.30 
uur deelnemen aan de work-

 Tilburg Fietst Festival voor hele gezin   

 Kinderen kunnen zondag aanstaande op creatieve wijze met hun fi etsen aan de slag   

 Koeriers� etsen en 
meer op infomarkt
    Raas Koeriers, het Tilburgse fi etskoeriersbe-
drijf, staat samen met onder meer de Fiet-
staxi, de Klusfi ets, de gemeente en het 
Fietsforum Tilburg op de infomarkt. Ze ne-
men een selectie van hun vloot koeriersfi et-
sen mee en geven uitleg over onder meer 
hun Bullit vrachtfi ets met daarachter een 
boxtrailer gekoppeld waar meer dan 100 (!) 
schoenendozen in passen. Verder: virtuele 
fi etssimulator, een discussiehoek en meer.   

 Pumptrack in
Wagenmakerij
    De pumptrack is een lusvormig fi etsparcours 
met een groot aantal bochten en bulten. 
Kinderen mogen er doorheen. De uitdaging 
is om je steeds meer de juiste pompende li-
chaamsbeweging eigen te maken, waarmee 
je snelheid kunt maken, zonder te hoeven 
trappen. Fietsjes, helmpjes en scheenbe-
schermers liggen klaar en deskundige bege-
leiding leidt alles in goede banen. Deelname 
op eigen risico.     ©Henk Adriaanse  

 Miniatuur Velodrome
    Wie is de snelste van Tilburg?! Dat wordt 
uitgevochten bij de miniatuur Velodrome. 
Deze unieke attractie staat in de Koepelhal 
en is bekend geworden door het tv-pro-
gramma Holland Sport, waar de gasten het 
tegen elkaar opnamen. Op de miniatuur 
wielerbaan fi ets je de Tour de France op mi-
ni-formaat. Met behulp van computerge-
stuurde tijdwaarneming wordt het algeme-
ne klassement bijgehouden. Deelname 
mag vanaf 12 jaar. Wethouder Mario Jacobs 
opent deze attractie om 12.00 uur.   

 Fiets� lm met pasta
    Op zaterdag 24 september, daags voor het 
festival, vertoont bioscoop Cinecitta een bij-
zondere Italiaanse fi etsfi lm uit 1948: ‘Ladri 
di biciclette’ (Fietsendieven). De fi lm wordt 
om 16.00 uur ingeleid door fi lmweten-
schapper Rudi de Boer. Aansluitend een 
heerlijke Italiaanse pastamaaltijd in het res-
taurant van Cinecitta. De toegangsprijs voor 
het hele programma is 15 euro, verkoop aan 
de deur. De activiteit is een initiatief van het 
Fietsforum Tilburg i.s.m. de bioscoop. Meer 
info: www.fi etsforumtilburg.nl.   

shop kinderfi etsversieren van 
de Bakfi etsjuf, gevolgd door 
een deelname aan de Kinder-
fi ets modeshow om 16.30 uur. 
De kleinsten kunnen een ritje 
maken op de Bakfi etsdraai-
molen en durfals leven zich 
uit op de Pumptrack, een uit-

dagende kombochtenbaan 
voor BMX-fi etsen en stepjes. 
Fietsen zijn ter plekke aanwe-
zig. Twee mobiele acts: de Be-
zemwagen Boys en de Fiets 
Stelt Act, zorgen voor mobiele 
straattheater en acrobatiek 
acts met de fi ets in de hoofd-
rol. In de Koepelhal licht de 
nadruk op spektakel en acro-
batische shows. Daar vinden 
onder meer Halfpipe BMX, 
Flatland BMX, Trial Mountain-
bike en Freestyle eenwieler 
shows plaats. Wethouder Ma-
rio Jacobs opent het evene-
ment om 12.00 uur in de Koe-
pelhal, met behulp van de 
miniatuur Velodrome, een 
racefi ets race op kleine schaal. 
Daarna is hij tot ongeveer 
14.00 uur aanwezig bij de ge-
meentelijke stand om samen 
met het Fietsforum Tilburg de 
dialoog aan te gaan met be-

zoekers over hoe het fi etskli-
maat in Tilburg kan worden 
verbetert.
     
    Het Tilburg Fietst Festival 
vindt plaats op 25 september 
van 11.00 tot 17.00 uur in de 
Koepelhal en Wagenmakerij. 
Gratis entree. Iedereen die 
een bijzondere fi ets heeft mag 
deze meenemen naar binnen, 
wel graag fi ets aan de hand. 
Aan de voor- en achterzijde 
van de Wagenmakerij bevindt 
zich een gratis (onbewaakte) 
fi etsenstalling, te gebruiken 
tot 18.00 uur. Het festival is 
een concept van Tilburgs 
communicatiebureau Magma 
Media.
    Meer informatie over Tilburg 
Fietst Festival is te vinden op:
     

 d     www.tilburgfi etst.nl

 Loïs de Jong   

 Tilburg Fiets Festival

    Zondag 25 september 11.00-17.00 uur in Koepelhal en Wagenmakerij

    Burgemeester Brokxlaan, Tilburg; toegang gratis   

 Terug naar overgrootvader’s tijd: op de vélocipede   

 21    WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2016   


