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Fluitend
de berg op

Met een speed pedelec 
van Madrid naar Lissabon
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Spanje en Portugal

Bizar, hoeveel landschappen ik 
fietsend in een week tegenkom. 
Lichtbruine koeien lopen traag 
door de bergweilanden, witte 

rotsrozen en paarse distels bloeien in de 
dennenbossen. Dicht bij rivieren en meren 
doemen palmen, olijfbomen en wijngaar-
den op. Heel anders weer zijn de kale vlak-
ten van Extremadura, waar vale gieren 
rondcirkelen en koeien met enorme hoorns 
staan. Daarna volgen de rijstvelden met 
zwarte ibissen in de monding van de Taag.

In zeven dagen trap ik met een achtkoppige 
groep, plus driekoppige begeleiding, van 
Madrid naar Lissabon. 826 kilometer, 
12.548 hoogtemeters. Het zijn cijfers om 
van te duizelen. Normaal gesproken kun-
nen alleen de fitste wielrenners een derge-
lijke tocht in zo’n korte tijd aan. Maar wij 
rijden allemaal op een speed pedelec, een 
elektrische fiets waarmee je 45 kilometer 
per uur kunt halen. De bagage wordt van 
hotel naar hotel gebracht.

Eerlijk is eerlijk, mijn ervaring als vakantie-
fietser in de bergen komt goed van pas. De 
meeste groepsleden zijn wielrenners of 
vakantiefietsers, maar de fietsers die klim-
men niet gewend zijn, hebben het moeilijk. 
Ook al heeft zo’n speed pedelec een motor-
tje, je moet op tijd schakelen, genoeg 
kracht op de pedalen zetten en goed in 
balans blijven. Op de vlakke stukken is het 
continu alert zijn. Met zo’n 40 kilometer 
per uur vooruit knallen, is niet niets.

“Ik houd inmiddels ieder jaar een clinic op 
de Posbank bij Arnhem,” legt Benno uit. 
“Rijden op een speed pedelec vraagt toch 
enige ervaring en behendigheid. Ik kreeg 
soms aanmeldingen van mensen die niet op 
een snelle fiets durven te rijden. Dan is het 
gewoon niet verstandig om mee te gaan.” 
Klikpedalen mogen niet worden gebruikt. 
Benno zorgt voor goedgekeurde speed 
pedelec-helmen; die zitten een beetje in 
tussen een gewone fietshelm en een  
scooterhelm.

Benno-paadje
Thuis stippelde Benno de routes uit met 
apps als Strava, Google Street View en 
OpenStreetMap, maar in Spanje en Portu-
gal kijkt hij continu om zich heen, op zoek 
naar mooie paadjes. Net als ik denk dat ik 
fluitend door de week ga komen, verschijnt 
het eerste ‘Benno-paadje'. Dat betekent: 
geen idee wat er gaat komen. Ineens sta ik 
met mijn zware fiets op een helling van 

Benno Ponds (59) sloeg tien speed pede-
lecs van het Zwitserse merk Strömer in, en 
een busje waarin hij een oplaadsysteem 
aanbracht. Onder de naam Hi-Biking orga-
niseert hij nu negen reizen per jaar. Gidser-
varing had hij al, als skileraar, zeilinstruc-
teur en sporttrainer, en na de verkoop van 
zijn zwembad had hij nu eenmaal tijd over. 
“Speed pedelecs zijn de toekomst,” vindt 
hij. “Al lachten heel wat ondernemers me 
uit. Die fietsen zijn schreeuwend duur.” 

Een bekende col
Op het asfalt voelt het bergop alsof iemand 
continu een zetje in mijn rug geeft. Als een 
speer ga ik door de haarspeldbochten die 
door het landschap slingeren. De col 
Puerto de Serranillos (1.575 meter) – 
bekend van de Ronde van Spanje – bereik 
ik zonder zweetdruppels. Even stel ik me 
voor hoe ik hier met mijn eigen (bepakte) 
vakantiefiets zou staan. De keel droog door 
de hitte, kramp in de kuiten. Maar nu ben 
ik totaal niet buiten adem.

  San Lorenzo de El Escorial nabij Madrid

 Oog in oog met een stier op een fietspad bij Canal de la 

Margen Derecha del Jerte

De Spaanse en Portugese cols beklimmen, is vooral voor 
fanatieke wielrenners weggelegd. Toch? Met een speed 
pedelec kom je altijd boven. Fietsjournalist Jessica de Korte 
ging een week mee met Benno Ponds, de eerste Nederlander 
die reizen met de supersnelle e-bikes organiseert.

TEKST EN BEELD JESSICA DE KORTE
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twintig procent, met nauwelijks grip op de 
losliggende steentjes, en met rechts een 
afgrond naar het meer.

Ik slik even, neem dan de omgeving in me 
op. Het azuurblauwe water, de groene 
bergtoppen, de hoge rotsen aan de oever, 
de ezel iets verderop. Wat een pláátje. Uit-
eindelijk loop ik verder met de ‘move-
modus’: de fiets van bijna dertig kilo 
beweegt dan zelf mee. Ondertussen spring 
ik van steen naar steen. Benno verontschul-
digt zich, maar als ik een uur later (toch 
zwetend) aan een immens grote biefstuk 
zit, besef ik dat ik hiervoor fiets: het 
avontuur.

Ik heb het voordeel dat ik licht ben. Even 
de fiets op turbostand en ik vlieg vooruit. 
Mijn gemiddelde snelheid ligt iets onder 
die van de wielrenners - maar ik hoef 
mezelf niet te bewijzen. Een iets rustiger 
tempo vind ik wel zo fijn, al is het maar om 
alle indrukken in me op te nemen. Dorpen 
en stadjes volgen elkaar in rap tempo op. 
Meiden met korte naveltruitjes zitten druk 
kletsend aan een houten tafel, een Span-

jaard hangt relaxed over zijn balustrade, 
omringd door olijf- en sinaasappelbomen. 

‘Levensgevaarlijk!’
Madrid, daar is de tocht dus begonnen. 
Het rode fietspad door de buitenwijken 
lijkt vooral bedoeld om de behendigheid 
van de rijders te testen, met al die boom-
wortels en rotondes, maar al snel komen de 
bergen. Wielrenners die vermoeid over hun 
stuur hangen, kijken verbaasd om. In een 
van de vele schattige dorpen schudt een 

oude man met wandelstok bezorgd zijn 
hoofd. „Levensgevaarlijk!”, roept hij in het 
Spaans, als we misschien toch iets te hard 
door de straat knallen.

Een paar keer per dag is er een accuwissel. 
Chauffeur Peter Bijkerk zoekt met zijn 
busje een mooie pauzeplek op, bij een ter-
ras, ergens aan een rivier, of in de schaduw. 
De bidons worden bijgevuld, bananen en 
energierepen worden uitgereikt - alsof we 
een serieuze sportploeg zijn. Mijn speed 

  Fietspad langs koeien in Extremadura

  Een ‘Benno-paadje’: onverhard pad bij El Burguillo Reservoir

  Fietser rijdt langs bewoner met wandelstok, bij Villamiel

4-2022 BIKE explorer 21



Spanje en Portugal

pedelec heeft telkens het hoogste energie-
percentage over. Dat komt vast door mijn 
lage gewicht, maar soms beeld ik me in dat 
ik de beste fietsbenen van het hele stel heb.

Peter Droogers, tweede begeleider van het 
team, noemt iedere ochtend de plant en 
vogel van de dag. “Door de kersenbomen 
kun je de Jerte-vallei wel de Achterhoek 
van Spanje noemen”, zegt hij met droge 
humor, alsof hij zijn achternaam eer wil 
aandoen. Ooievaars nestelen op kerktorens 
en ruïnes. Als er iets felblauws voorbij flitst, 
zou het zomaar een bijeneter kunnen zijn. 
Na het ontbijt luisteren we via de telefoon 
naar het zanggeluid, om het vogeltje later te 
kunnen herkennen.

Niemandsland
Geleidelijk aan splitst de groep zich in 
tweeën. Drie fietsers gaan het liefst over 
asfalt, de andere willen liever onverharde 
paden. Ik wissel voortdurend tussen de 
twee groepen. Ben ik een beetje moe, dan 

 Oude tram in Lissabon

  Rivier de Taag, Monumento Natural das Portas 

de Rodao

  Haarspeldbochten bij Monumento Natural 

das Portas de Rodao

kies ik voor de autowegen. Barst ik van de 
energie, dan durf ik de zandpaadjes van 
Benno aan. Garantie voor stuiteren, maar 
wat zijn de lege weggetjes in niemandsland 
toch gaaf. Soms rem ik even af, om te zien 
hoe de vogels door de lucht glijden - alsof 
er geen zwaartekracht bestaat. Ik ontdek 
een steenarend, rode wouw en hop.
Benno wil het competitieve element uit het 
fietsen halen en dat lukt redelijk in deze 
groep. Een week eerder reden de deelne-
mende mannen nog met hun ondersteu-
ning standaard in de laagste stand. “Die 
kwamen hijgend boven,” vertelt Peter 
Droogers lachend. “Ja, neem dan gewoon 
de racefiets!” In onze groep wordt netjes op 
elkaar gewacht, maar het tempo moet er 
wel in blijven zitten. Al is het maar om de 
hitte te weerstaan. Als het allemaal iets te 
lang duurt, roept Benno: “Kom, we gaan 
jongens, vooruit, zijn jullie er klaar voor?”
Eenmaal aangekomen in de chique hotels 
- van een voormalig klooster tot aan een 
groene oase met zwembad - gaan de wijn-
flessen open. Gesprekken, grappen en 
nabeschouwingen klinken, met een ver-
trouwelijkheid die doet geloven dat we 
elkaar al jaren kennen. Een stel maakt, net 
als ik, vaak trektochten op hun vakantiefiet-
sen. Zij werkte als wijnhandelaar, hij als 
arts. Twee vrienden die vaak mountainbi-
ken, runnen een kledingzaak en autostal-
ling voor oldtimers. Het zijn allemaal 
ondernemende types die van avontuur 
houden.
Lissabon binnenkomen, is een beproeving. 
Ineens raast er overal verkeer, en steken 
wandelaars over. De gemiddelde snelheid 

zakt snel omlaag. Maar eenmaal op Praça 
do Comércio, het bekendste plein van de 
stad, verschijnt op ieders gezicht een dikke 
glimlach. “We hebben het gehaald!” roept 
Benno. High fives en knuffels volgen. Niet 
veel later worden bij het diner al plannen 
gemaakt voor een reünie. Als ik de recepti-
oniste van mijn appartement trots vertel 
dat ik met een elektrische fiets uit Madrid 
ben komen rijden, gelooft ze er niets van. 

PRAKTISCH
Hi-Biking organiseert ook in 2023 
reizen. Naast de route van Madrid naar 
Lissabon zijn er tochten in onder meer 
Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië, 
Kroatië en Griekenland. De reiskosten 
zijn inclusief gebruik van de speed 
pedelecs, begeleiding, verzorging 
onderweg, overnachtingen en een 
deel van de diners. De trein- of 
vliegreis regel je zelf. Vanaf Amster-
dam gaan rechtstreekse vluchten naar 
Madrid en Lissabon. De clinics zijn in 
april, meedoen is gratis. Aanmelden 
kan via de website: hi-biking.nl
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