
Fietstips voor Ven2-4Cancer 
 

 
 
Veel van de deelnemers zullen al ervaring hebben met het per fiets beklimmen van een berg. 
Menigeen zal dan ook kunnen bevestigen dat elke berg zijn eigen kenmerken heeft. Ook de 
Mont Ventoux. Helaas zorgen die kenmerken in combinatie met een onvoldoende alertheid 
van de fietser elk jaar voor enkele dodelijke ongelukken op deze berg. Daarom enkele 
aandachtspunten waarvan de organisatie van Ven2-4Cancer aan neemt dat ieder die ter 
harte neemt om ons evenement dit jaar mede tot een succes te laten worden en zodat ook 
voor de komende jaren de deur daarvoor open staat 
 

1. Er kunnen grote temperatuurverschillen zijn tussen de voet van de berg en de top. Uit 
eigen ervaring weet ik dat ook bij een hittegolf (2007, 38°C) het op de top slechts 5° à 
6° kan zijn. Zeker bij de eerste aankomst van de snellere fietsers omstreeks 7:30, 
maar ook midden op de dag 
Mogelijkheden om je hier tegen te beschermen: 
= handschoenen met lange vingers 
= onderhemd met windbreaker 
= arm- en beenstukken de gehele dag blijven gebruiken als bescherming tegen 
koude maar ook tegen uitdrogen bij hoge temperaturen. Die uitdroging wordt door het 
dragen van die bedekking vertraagd. 

2. De afdaling kent langere stukken zonder scherpe bochten waardoor hoge snelheden 
worden bereikt. Een snelheid van 72 km per uur betekent 20m/sec, zodat ver vooruit 
kijken nodig is evenals tijdig beginnen met pompend remmen. Continu remmen kan 
tot hete velgen en daardoor klapbanden leiden. Realiseer je dat als je iets onbekends 
ziet, er al snel 2 tellen voorbij zijn voor je de situatie hebt onderkend, dan nog een tel 
om je reactie te ’kiezen’ en pas in de 4e tel het remmen daadwerkelijk begint. Er is 
dan al wel weer 80 meter onder de wielen door!! 

3. Als je auto’s inhaalt of door auto’s ingehaald wordt houdt er dan rekening mee dat de 
remweg van zo’n voertuig geheel anders is dan met de fiets. Het oppervlak met grip 
op de weg is bij de fiets veel kleiner. Afhankelijk van de bandenspanning en het 
gewicht van de fietser 3 à 5 mm per band, daar tegenover een auto 150 mm per 
band. Tegelijkertijd ben je als fietser in bochten wel wendbaarder en sneller dan de 
doorsnee auto. 

4. Door de hoge snelheid wordt ook veel kou opgevangen. Een windjack is ook bij zeer 
zonnig weer aan te bevelen. Ook hier kan ik uit eigen ervaring zeggen dat je bij wat 
winderig weer verkleumd onder bij de voet van de berg kunt aankomen, door de kou 
dan geen gevoel in de handen kunt hebben met alle gevaren voor het gevoel bij het 
remmen. 

5. Gebruik in de afdaling een bril: een vliegje met hoge snelheid in het oog krijgen is 
geen pretje. Ook gaan de ogen tranen wat het vrije zicht hindert. 

6. De windsnelheden op de top kunnen zeer hoog zijn, zodat het begin van de afdaling 
dan met grote voorzichtigheid moet gebeuren. Lager op de berg zitten er soms gaten 
in de rij bomen naast de weg waardoor een onverwachte windvlaag een forse klap 
van opzij kan geven. Daarom altijd 2 handen aan het stuur en kijk naar het buigen 
van de bomen door de wind!. 

7. Sluit de dop van de bidon op de top na het drinken niet: door het drukverschil tussen 
boven en beneden zal een bidon met een gesloten dop in de afdaling langzaam 
ineengedrukt worden en daardoor bij een forse hobbel in de weg uit de houder 
kunnen springen en tot ongelukken aanleiding kunnen geven. 

8. Een groot verzet is natuurlijk een uitdaging, lijkt cool, maar als het trapritme daardoor 
te veel zakt, onder de 70 omwentelingen per minuut, dan komt de doorbloeding in de 
benen te weinig op gang met als gevolg ophoping van  afvalstoffen in de spieren, het 
bevattelijker worden voor lagere temperaturen en minder snel herstel. 



9. Aan de kant van Malaucène zijn diverse punten waar ’s nachts door de kou stukken 
steen van de bergwand afbarsten en op de weg komen: door de scherpe kanten is er 
kans op lekke banden en gevaar de grip met het wegdek kwijt te raken. Mijd die 
plekken zo goed mogelijk. 

10. De minder geoefende fietsers zullen 2 uur of meer over een beklimming doen. Zorg 
er voor voldoende drinken bij je te hebben om gemiddeld per uur ca. 1 liter vocht 
(water, sportdrank) te kunnen drinken. Ook voeding in de vorm van energierepen of 
liga-repen en dergelijk zijn aan te raden om een hongerklop te voorkomen. Drink en 
eet tijdig, vóórdat je het gevoel hebt dat je er aan toe bent. Als dat gevoel opkomt ben 
je te laat!! En dit geldt uiteraard ook voor de meer geoefende fietsers.!! 

11. De deelnemers die schrik hebben om op de smalle banden te dalen: de band iets 
laten leeglopen geeft meer contactvlak van band met de weg. Te veel lucht uit de 
band zorgt voor onbeheersbaar zijwaarts wegrollen van de band. Dus de band moet 
nog wel hard blijven voelen. Ook zal het langdurig de remmen op de velg houden bij 
iets mindere bandenspanning minder snel tot hinderlijke opwarming en te hoge 
spanning in band leiden. Voorop blijft echter staan dat er in beginsel pompend moet 
worden geremd. 


