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Milaan-Rome, dwars door de Apennijnen, dat !iets je niet 
zomaar. Maar met een speed pedelec ga je lachend de  bergen 

over. Jessica de Korte reed een week mee met Hi- Biking, 
dat sinds kort vakanties met speedbikes op touw zet.

Tekst en !oto’s Jessica de Korte

Fluitend richting Rome
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DE ETAPPE VAN VANDAAG: 122 
kilometer en 2.770 hoogte-
meters. Dat zijn cij!ers om 
van te duizelen. Stel je een 
ritje voor van Den Haag naar 
de Hoge Veluwe, waarbij je 
onderweg twee keer Alpe 
d’Huez beklimt. Als gewone 
recreatieve !ietser maak ik 
me daar een tikje nerveus 
over. Een gevoel dat nog 
eens wordt aangewakkerd 
door de drie wielrenners in 
de groep. Ze noemen zich 
de ‘Snelle Henkies’, zoals  
op hun sporttenues duide-
lijk leesbaar is. 
Maar daar !iets ik dan, bij 
Monte Castello, zonder een 
druppeltje zweet, de zoveel-
ste helling op. Geen gehijg. 
Lachend haal ik een van de 
Snelle Henkies in, die meer 
lijkt te ploeteren dan ik. Oké, 
toegegeven, ik ben heel 

licht, dat helpt, en mijn 
speed-pedelec staat op  
de hoogste stand. Maar  
dat het zó makkelijk kon  
zijn om de Apennijnen te 
trotseren, nee, dat had ik 
niet voor mogelijk geacht. 

‘Je wilt niets anders meer’
Een dag eerder zijn we 
 vlakbij Milaan met een 
 achtkoppige !ietsgroep  
van start gegaan. Een 
beetje eng was het wel,  
zo’n vliegensvlugge e-bike, 
waarmee je al snel met 
veertig kilometer per uur 
over het as!alt zoe", langs 
rivier Ticino, met plaatsjes 
als Turbigo en Bo#alora 
Sopra Ticino. Pastelkleurige 
gevels, de ver! soms wat 
a!gebladderd, houten lui-
ken, stenen bruggetjes. Op 
het onverharde pad door de 

risotto-rijstvelden is het 
even !link hobbelen.
Maar al snel went het, die 
snelheid. “Heerlijk hè”, roept 
Benno Ponds, die als eerste 
Nederlander !ietsvakanties 
met speed pedelecs organi-
seert. Na de verkoop van 
zijn zwemschool had hij tijd 
over. Gidservaring had hij al, 
als skileraar, zeilinstructeur 
en sporttrainer. Toch ver-
klaarden zijn wielrenmaatjes 
hem voor gek. “Je gaat toch 
niet op een e-bike !ietsen?” 
Nu doen ze allemaal mee. 
Benno lachend: “Als je een-
maal de kick hebt belee!d, 
wil je niets anders meer.”

Hippe hoeder
De platte Povlakte gaat op 
dag twee over in hellende 
vlakken met wijngaarden. 
‘De snelle reiziger ziet niet 
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méér, maar slaat méér over’, 
appt een vriend sceptisch. 
Maar als drie boeren een 
zware kar vol druiven de 
weg optakelen, stapt ieder-
een spontaan a! om even te 
kijken. Verderop begeleidt 
een hippe geitenhoeder 
(koptele!oon om de nek)  
zijn dieren naar een weiland. 
Nee hoor, geen enkel detail 
ontgaat ons. Voordeel van 
de hogere snelheid is dat je 
met gemak honderdtwintig 
kilometers op een dag kunt 
wegtikken. Normaal gespro-
ken kruip ik door het land-
schap, nu zie ik in één week 
Lombardije, Emilia-Romag- 
na, Toscane, Umbrië en 
Lazio. Sierlijke bergtoppen 
met snoezige kerken gaan 
over in bossen, waar de weg 
haarspeldbochten maakt. 
Een waterval klettert in een 
vallei. Later zal de !ietsroute 
de zee aantikken, waarna de 
mistige heuvels van Toscane 
verschijnen, Umbrië zijn 

die vol zitten met toeristen-
winkels. Het leukst zijn 
 misschien wel de toevals-
tre"ers: het kasteel van 
Valentino, o! het plaatsje 
Pontrémoli, waar de rivier 
Magra doorheen kronkelt. 
Middeleeuwse huizen, een 
kasteel en een waanzinnige 
stenen brug.

Huizen op een helling
Het is maar goed dat ik niet 
bij iedere pittoreske plaats 
stop, anders zou ik over een 
maand nog aan het !ietsen 
zijn. Soms lijkt het also!  
de huizen vastgeplakt zijn 
aan een helling. Bij Grotte  
di Castro bijvoorbeeld, en 
Calcata, dat vlak voor Rome 
ligt. Wie hee# dat toch ooit 
verzonnen, om zo te gaan 
bouwen? Calcata werd in  
de jaren dertig verlaten.  
De bewoners waren bang 
dat de vulkanische rotsen 
waarop de stad ligt zouden 
instorten. Tegenwoordig  

ruigheid toont en het meer 
Lago di Bolsena schittert in 
de zon.

Witte muiltjes met goud
Witte muiltjes met goud-
kleurige stiksel staan de 
tweede avond klaar in de 
slaapkamer van Castello di 
Gambaro, een oud klooster 
dat is omgebouwd tot kas-
teel. “We ontvangen graag 
!ietsers en wandelaars,” 
vertelt eigenaar Valentino 
Alberoni, die later met zijn 
vrouw de goddelijkste 
 maaltijden zal opdienen. 
“Paddenstoelen, zoals eek-
hoorntjesbrood, haal ik uit 
het bos, !orellen uit de 
beek.” Zeven jaar hee# het 
stel gedaan over de renova-
tie van hun monument, dat 
volledig was overwoekerd. 
We doen grootse steden 
aan als Pavia, Lucca en 
Siena. Het middeleeuwse 
San Gimignano hee# keurig 
schoongepoetste steegjes, 

OF HET TE SNEL GAAT? NEE HOOR, GEEN DETAIL ONTGAAT ONS
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is het bewoond door een 
artistieke gemeenschap.
Echt goed zou ik niet slapen, 
denk ik, daar op die hoogte. 
Dan liever een nacht in de 
Agriturismo Streda bij Vinci, 
de geboorteplaats van 
Leonardo da Vinci. Daar 
werden na dag vier direct 
de wijn!lessen opengetrok-
ken. Achterover leunend in 
de stoel keek ik er uit over 
uitzicht op de heuvels van 
Toscane. “Wie komt er een 
baantje trekken?”

Grote glimlach
“Het is geen wedstrijd hè,” 
roept begeleider Peter 
Droogers, als het tempo  
aan het eind van de week 
weer eens omhoog gaat.  
De Zweedse dertiger Maria 
Persson kan de groep des-
ondanks prima bijhouden. 
Begin dit jaar kocht ze in 
Arnhem haar eerste moun-
tainbike, nooit eerder !ietste 
ze in de bergen. Het a!dalen 
gaat nog wat onwennig, 
maar de achterstand haalt 

mooiere weggetjes. Also!  
hij thuis, aan de hand van 
kaarten en !ietsapps, nog 
niet lang genoeg is bezig 
geweest met het maken  
van de routes. Bij de meters- 
hoge stadsmuur van Nepi 
blij" hij even staan. “Kijken 
wat daarachter ligt?” Zonder 
op een reactie te wachten, 
rijdt hij naar binnen. 
We ontdekken er een !link 
kasteel en een oude boog, 
bedekt met planten. Achter 
het stadje doemt een vallei 
met waterval op. Waanzin-
nig. Aan het balkon van  
een huis, gebouwd op een  
kli!, hangt iemands was  
te drogen. Later lees ik dat 
de Engelse romantische 
schilder William Turner in 
1819 een schetste maakte 
van het kasteel, genaamd 
Rocca dei Borgia. De snelle 
reiziger kan best méér zien, 
als hij maar a! en toe een 
keertje stopt. Maar goed,  
nu doorrijden naar Rome, 
want ik wil ook weer niet  
de laatste zijn.

PRAKTISCH
Hi-Biking biedt !ietsvakanties in 
Europa aan. Op speed bikes, zoals 
oprichter Benno de !ietsen noemt. 
Het tempo bepaal je zel!, wel is  het 
de bedoeling dat je met minimaal één 
andere rijder !ietst (i.v.m. veiligheid). 
Bij de reis Rome-Milaan leg je in een 
week 710 kilometer a!. De hellingen 
kunnen steil zijn en soms gaat de 
route over drukke wegen, dus er zijn 
wel een beetje le! en rijvaardigheid 
voor nodig. Elke speed bike hee" 

twee batterijen, waarmee je onge-
veer twee keer 70 kilometer kunt 
!ietsen. De volgbus (die ook alle 
bagage vervoert) hee" nog een 
oplaadsysteem. hi-biking.nl

WAT IS EEN SPEED PEDELEC?
Speed pedelecs zijn snelle elektri-
sche !ietsen waarmee je 45 kilometer 
per uur kunt halen. In Nederland 
gelden ze sinds 2017 als brom!iets. 
Ze hebben een brom!ietskenteken-

plaat, verlichting en een achteruit-
kijkspiegel. Hi-Biking zorgt voor de 
!ietsen (Stromer, type ST3) en spe-
ciale helmen. Je mag je eigen zadel 
meenemen: geen overbodige luxe.

VLOG 
Jessica maakte voor haar YouTube- 
kanaal Fietsvlogger, een vlog over  
de reis, inclusie! dronebeelden. In 
het Engels, met ondertiteling. 
 youtube.com/!ietsvlogger

ze in tijdens de klimmetjes. 
Met een grote glimlach op 
het gezicht.

Macho-Italiaan
De snelste door!ietsers kom 
je  vanzel! weer tegen op  
het terras, waar de obers 
pasta’s, espresso’s, doppio’s 
en cappuccino’s serveren. 
Een beetje gemeen is het 
wel, als je met je speed- 
pedelec langs de zoveelste 
wielrenner snelt en je in  
de achteruitkijkspiegel  
dat gepijnigde gezicht ziet. 
Een heerlijke macho-Italiaan 
– tattoos op de arm, stoere 
zonnebril op – wil zich niet 
laten kennen en komt pu!-
!end naast me rijden: “What 
kind o! bicycle do you have?”

Wat ligt daarachter?
Op de laatste dag ruiken de 
meesten van onze groep 
stal. Met Benno !iets ik in  
de achterhoede. Zoals hij  
dat al de hele week doet, 
tuurt hij voortdurend om 
zich heen, op zoek naar nóg 
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