
VANUIT ONZE 

NIEUWE PLEK

JOOP.

 Barneveldsestraat 13  -  3927 CA  Renswoude  -  0318 57 17 61 

Servicepunt:  Beukenlaan 34a  -  3925 JL  Scherpenzeel  -  033 277 85 56

prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

2200 M2

FIETSPLEZIER 
EBIKES, MTB, RACEFIETSEN,

KINDERFIETSEN, (E-)SCOOTERS
EN NOG VEEL MEER..
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JOOP’S
(fiets)pad door 
de jaren heen

GESCH IEDENIS

1925

1950

Herkenbaar aan zijn blauwe overall en witte 

klompen is de altijd vriendelijke Johannes 

van Voorthuizen, beter bekend als ‘Jo 

Huis’, in 1925 voor zichzelf begonnen als 

werkte hij vanaf zijn 14de tot 23e voor

slechts twee kwartjes per week bij 

zien in de werkplaats van Jo Huis waar zoon 

Joop ondertussen meer en meer mee begint 

te helpen met het repareren van vooral de 

Van Voorthuizen junior besluit zijn eigen zaak 

boom en de speciaalzaak niet ver van de 

Als gevolg van de grote inzet en nooit afnemende 

winkel, werkplaats en opslagruimte te vergroten 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, is hij 

nog altijd dagelijks in de werkplaats te vinden om 

Bijna 10 jaar later neemt Joop het 

Joop heeft het!’

1966

1975

1980
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met de overdracht naar de derde generatie 

het familiebedrijf verder te helpen is een 

grote verbouwing in 2000 nodig om aan de 

extra om de klant zo goed mogelijk vooruit te 

realiseren heeft Joop van Voorthuizen Fietsen nu 

een volgende stap gemaakt met een nieuwe winkel, 

showroom en werkplaats, goed voor 2200 m2

aan de Barneveldsestraat, nummer 13…

Inmiddels is er een Servicepunt gevestigd in 

Scherpenzeel en een volgende verbouwing 

komt er meer focus op de in populariteit 

2000

2014

2021

Ontdek de Kisbee RS op 
www.peugeot-scooters.nl

De Peugeot Kisbee RS heeft de kwaliteit van de Kisbee, maar dan met 
sportieve details en aluminium treeplanken. Deze sportieve scooter is licht, 
wendbaar en heeft veel opbergruimte. De Kisbee RS is uitgerust met een 
50cc injectiemotor, waarbij zuinigheid en duurzaamheid niet uit het oog 
zijn verloren. Door zijn ruime zitting biedt de Kisbee RS enorm veel comfort 
tijdens het rijden. Dit maakt het een ideale scooter om bijvoorbeeld mee 
door de stad te rijden.

PEUGEOT KISBEE RS

TH E S MART
CH O I CE

ONTDEK SYM OP
WWW.SYMSCOOTERS.NL

STERKE PUNTEN

� Comfort voor rijder en passagier
� Ruime opbergruimte
� Geïntegreerde voetsteunen

DE MEEST POPULAIRE 
SCOOTER!

FIDDLE II

Pub_ad_A5_2021-03_NL.indd   1 09/03/2021   16:45

  VEILIG KIND ZIJN.

Ad_Tweewieler_07_19.indd   1 24.06.2019   11:45:01
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BOSCH, DE IDEALE AANDRIJVING 
VOOR IEDERE TOEPASSING 
Harmonieus of krachtig? Het belangrijkste is dat het natuurlijk aanvoelt. Het Bosch-rijgevoel geeft je een 

unieke eBike-belevenis. Drie sensoren meten meer dan 1.000 keer per seconde de trapkracht, trapfrequentie 

en snelheid. 

STAD (ACTIVE)

PLATTELAND (ACTIVE PLUS) 

TOERTOCHTEN (PERFORMANCE/PERFORMANCE LINE SPEED)

BERGEN (PERFORMANCE CX)

CARGO LINE(BAKFIETS) (CARGO LINE CRUISE/CARGO LINE SPEED)

VERSCHILLENDE BOSCH DISPLAYS

vier boordcomputers en 

een smartphone-oplossing

Nyon - veelzijdig en gewoon slim

Kiox sportief en verbonden

Intuvia - intelligent en overzichtelijk

Purion - de highlights

SMARTPHONEHUB  

Intelligentie aan het stuur

Ebikes 
Type motoren en displays

                                                          →H A N D I G  O M  T E  W E T E N  O V E R  D E  B O S C H  E B I K E S
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STEPS MIDDENMOTOR
Neem die mooie omweg terug naar huis

SHIMANO STEPS E6100

Moeiteloos door de dag

SHIMANO STEPS E5000

Fiets door stadsverkeer

SHIMANO STEPS E6000

SPORTDRIVE MOTOREN
Sportdrive – voorwielmotor

Sportdrive – middenmotor

BAFANG MOTOREN
Bafang – Voorwiel

Bafang – Middenmotor (M300 en M420)

RIESE & MULLER 
TERMINOLOGIE
UITVOERINGEN SCHAKELSYSTEMEN:

Touring/Light/Mountain

Vario

Automatic 

Rohloff (E14)

City 

Urban

GT „Gran Turismo“ 

GX 

GH 

HighSpeed - HS* 

NOG TWEE TERMEN DIE VAKER 
TERUGKOMEN BIJ RIESE & MÜLLER 

De Control Technology
 

RX-Chip

zoals bijvoorbeeld de opsporing en terug bezorging in het geval 
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Aanbod
eBike Fietsen

RIESE & MULLER MULTICHARGER  
Kleine en grote passagiers kunnen met deze 

eBike worden vervoerd. Wendbaar als 

een normale eBike. Transportbike voor 

alledaagse avonturen.

V.A. 
€ 6209,-

V.A. 
€ 7269,- V.A. 

€ 5999,-

RIESE & MULLER ROADSTER
De Roadster, de mooiste route van A naar B.

Extreem wendbaar en veilig te hanteren

een accucapaciteit van 

tot wel 625 Wh.

RIESE & MULLER SUPERDELITE  
Vermogen voor lange afstanden, comfortabel 

rijplezier, geavanceerde veiligheidstechnologie. 

Accucapaciteit van tot wel 1.125 Wh. 

Bosch Performance Line CX motor.

RIESE & MULLER HOMAGE  
Riese & Müller Control Technology.

Lage instap, optionele DualBattery met 

1.250 Wh over een actieradius van tot wel 

160 km en meer.

RIESE & MULLER DELITE  
Riese & Müller Control Technology.

Een accuvermogen van tot 

wel 625 Wh. Krachtige Bosch 

Performance Line CX motor.01

03

05

02

04

06

RIESE & MULLER SWING  
De Swing3, verlegt de stadsgrens tot achter de 

horizon. Soepel rijgevoel van de krachtige Bosch motor.

Bijpassende manden voor stuur en bagagedrager.

Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.

RIESE & MULLER TINKER 
De Tinker, een eBike van formaat. Voor de 

dagelijkse uitdagingen, in de stad of op vakantie. 

Stuur is om te klappen, daarmee uitermate 

geschikt voor transport met camper of caravan.

GAZELLE ULTIMATE C380 HMB
Sterke Performance Line motor. Sportiviteit, snelheid 

en superieur comfort, lichtgewicht high end frame. 

Enviolo schakelnaaf, schijfremmen en 

onderhoudsarme riem aandrijving.

RIESE & MULLER CHARGER 3  
Dynamische onderstel, verende voorvork, comfort-

zadelpen, performance CX motor, optionele DualBattery 

1125Wh, actieradius van tot wel 150 kilometer en meer.

Verkrijgbaar in 3 kleuren en verschillende afmontages.

RIESE & MULLER CRUISER

Elegante kleurcombinatie van het frame.

Gaat niet met de mode mee maar 

rijdt erop vooruit.

RIESE & MULLER SUPERCHARGER 2  
De Supercharger2, mooier, sneller, verder.

DualBattery tot wel 1250Wh.

Volledig geïntegreerde 

accuvermogen.07

09

11

08

10

12

EBIKE FIETSEN

RIESE & MULLER NEVO3
Performance CX motor, optionele DualBattery

met tot wel 1.125 Wh, lage instap.

Verkrijgbaar in 3 kleuren en verschillende 

afmontage opties.

V.A. 
€ 4579,-

V.A. 
€ 4059,-

V.A. 
€ 4329,-

V.A. 
€ 3509,-

V.A. 
€ 4479,-

V.A. 

€ 5849,-

V.A. 
€ 3509,-

V.A. 
€ 4269,- € 3999,-

eB
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F
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GAZELLE CHAMONIX HMS

Kabels mooi weggewerkt en altijd de juiste zithouding 

dankzij unieke Switch stuurpen. Krachtige en goed 

te doseren schijfremmen.

 
€ 3299,-

 
€ 3499,- € 3499,-

GAZELLE CHAMONIX T10 HMS

Kabels mooi weggewerkt en altijd de juiste zithouding 

dankzij unieke Switch stuurpen. Krachtige en goed 

te doseren schijfremmen.

GAZELLE ULTIMATE T10 HMB
Sterke Bosch Performance motor. Sportiviteit, 

snelheid en superieur comfort dankzij de 

lichtgewicht high end frames. Shimano 

Deore 10 speed en schijfremmen.

GAZELLE ULTIMATE C8+ HMB 
Stille en krachtige Bosch Active Line Plus motor.

Sportiviteit, snelheid en superieur comfort dankzij de 

lichtgewicht high end frames. Nexus 8 schakelnaaf en 

hydrailische velgremmen. Verkrijgbaar in twee kleuren.

GAZELLE ULTIMATE C8+ HMB BELT  
Stille en krachte Bosch Active Line Plus motor. Sportiviteit, 

snelheid en superieur comfort, lichtgewicht high end frame. 

Nexus 8 schakelnaaf, schijfremmen en onderhoudsarme 

riem aandrijving. Verkrijgbaar in twee kleuren.13

15

17

14

16

18

GAZELLE ORANGE C310 HMB
Krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor.

Souplesse van fraai in het frame opgenomen  

veerelementen. De innovatieve Fendervision 

koplamp zorgt voor extra goede zichtbaarheid.

GAZELLE ORANGE C8 HMB
Krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor.

Souplesse van fraai in het frame opgenomen  

veerelementen. De innovatieve Fendervision 

koplamp zorgt voor extra goede zichtbaarheid.

GAZELLE ORANGE LIMITED HMB
Krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor

Souplesse van fraai in het frame opgenomen  

veerelementen. De innovatieve Fendervision 

koplamp zorgt voor extra goede zichtbaarheid.

GAZELLE GRENOBLE C380 HMB  
Maximaal comfort door brede banden met elegante, 

verende voorvork en zadelpen. Met in het middelpunt de 

geïntegreerde accu, innovatieve Fendervision koplamp.

Envioio Schakelnaaf en hydraulische velgremmen.

GAZELLE GRENOBLE C8 HMB
Maximaal comfort door brede banden met elegante, 

verende voorvork en zadelpen. Met in het middelpunt de 

geïntegreerde accu, innovatieve Fendervision koplamp.

Nexus 8 versnellingennaaf en hydraulische velgremmen.

GAZELLE GRENOBLE C8 HMB CONNECT  
Maximaal comfort door brede banden. Met in het 

middelpunt de geïntegreerde accu, innovatieve 

Fendervision koplamp. Nexus 8 versnellingennaaf, 

hydraulische velgremmen en gps chip.19

21

23

20

22

24

GAZELLE CHAMONIX C7 HMS

Kabels mooi weggewerkt en altijd de juiste zithouding 

dankzij unieke Switch stuurpen. Krachtige en goed 

te doseren schijfremmen.

V.A.  
€ 3299,-

V.A.  
€ 2999,-

V.A.  
€ 2999,-

V.A.   
€ 2999,-

V.A.  
€ 3299,-

V.A. 

€ 3199,-

V.A.   
€ 2799,-

V.A.   
€ 2699,- V.A.   

€ 2599,-

EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT* VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

FIETSEN/EBIKE INCLUSIEF GRATIS SERVICEPAKKET T.W.V. €225,-ERVAAR ONZE
TESTMODELLEN            /  EBIKE SPECIALIST

VOOR AL UW TECHNISCHE VRAGEN OVER DE EBIKE
J e r o e n
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GAZELLE BLOOM C380 HMS 
Krachtige Shimano Steps middenmotor. Stoere 

Extra ruimte tussen het zadel en het stuur, 

een supersterk frame en vele extra’s.

V.A.    
€ 1999,-

V.A.    
€ 2499,-

GAZELLE BLOOM C7 HMS
Krachtige Shimano Steps middenmotor. Stoere 

Extra ruimte tussen het zadel en het stuur, 

een supersterk frame en vele extra’s.

GAZELLE ORANGE C7+ HMB  
Krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor.

Souplesse van fraai in het frame opgenomen  

veerelementen. De innovatieve Fendervision 

koplamp zorgt voor extra goede zichtbaarheid.

GAZELLE PARIS C7 HMB 
Bosch Active Line middenmotor.

Moderne kleurstelling.

Winnaar AD Fietstest 2020.

Verkrijgbaar in twee kleuren.

GAZELLE PARIS C7+ HMB  
Bosch Active Line Plus middenmotor.

Moderne kleurstelling.

Winnaar AD Fietstest 2020.

Verkrijgbaar in twee kleuren.25

27

29

26

28

30

SCOTT SCO BIKE SUB SPORT ERIDE 20  
Lady/men - Bosch Performance Line CX Motor.

In het frame geïntegreerde 625Wh accu.

Verende voorvork.

Shimano schijfremmen.

SCOTT SCO BIKE SUB ACTIVE ERIDE  
Lady/men/USX - Bosch Active Line Motor.

In het frame geïntegreerde 400Wh accu.

Verende voorvork.

Shimano schijfremmen.

SCOTT SCO BIKE SUB TOUR ERIDE 20
Lady/men/USX - Bosch Performance Line Motor.

In het frame geïntegreerde 500Wh accu.

Verende voorvork.

Shimano schijfremmen.31

33

32

SCOTT SCO BIKE SUB SPORT ERIDE 10 
Lady/men - Bosch Performance Line CX Motor.

In het frame geïntegreerde 625Wh accu.

Verende voorvork, Shimano schijfremmen 

en XT 12 speed versnellingen.

V.A.    
€ 2799,-

V.A.   
€ 2499,- € 3499,-

 
€ 2399,-

€ 3099,-
 

€ 2799,-

ALTIJD EEN VRIJBLIJVENDE PROEFRIT* VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

EXPERTS IN FIETSLEASEERVAAR ONZE
TESTMODELLEN           / SPECIALIST IN FIETSLEASE

EN DE EXPERT OP HET GEBIED VAN ELEKTRISCH FIETSEN
M a r c o

V.A.   
€ 2999,-
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Stuttgart/Reutlingen – In het modeljaar 2021 wordt eBiken 
merkbaar smarter: met de nieuw boordcomputer Nyon, 
die volledig verbonden is met de digitale eBike-wereld van 
Bosch. De Nyon synchroniseert rijgegevens automatisch met 
de eBike Connect App en de bijbehorende online-portal. 
De boordcomputer wijst de eBiker tijdens het rijden de 

hoe ver er nog met de gekozen ondersteuning gereden kan 
worden. En dat gaat met de nieuwe boordcomputer Nyon 
met een simpele beweging van de vinger, want de bediening 
gebeurt eenvoudig en intuitief via een touchscreen.
 
Maakt eBiken nog comfortabeler
Het 3,2 inch grote kleurendisplay met hoge resolutie 
imponeert met zijn functionele en elegante design, dat is 
onderscheiden met de prestigieuze Red Dot Award. Het 
robuuste touchscreen kan zelfs bij regen en stof, en ook  
met voor touchscreens geschikte handschoenen worden 
bediend. Tijdens het rijden kan de Nyon gemakkelijk met  
de afzonderlijke bedieningseenheid worden bestuurd.  
De boordcomputer is onder alle rijomstandigheden perfect 
af te lezen. De helderheid en de achtergrondverlichting 
passen zich automatisch aan het omgevingslicht aan en de 
eBiker kan bovendien schakelen tussen een donker en een 
licht display met maximaal contrast. De Nyon kan op twee 
montageposities worden bevestigd, voor een optimale 
zichthoek: naar keuze kan de houder van de boord-computer 
boven de stuurpen of in het midden boven het stuur 
worden geplaatst. Welke informatie op het display wordt 

Biedt meer rijplezier bij het ontdekken 
De route voor de volgende tocht kunnen eBikers in de 
online-portal eBike Connect plannen en naar de Nyon 
overdragen. In de portal zijn routes van het platform 
Outdooractive beschikbaar en kunnen ook tochten van de 
outdoor-app komoot worden geïmporteerd. De navigatie 
wordt via het touchscreen gestuurd: bestemmingen 
kunnen handmatig worden ingevoerd of op de kaart 
worden geselecteerd; het betreffende kaartsegment kan 
met de vingers worden in-/uitgezoomd en verschuiven. 
Desgewenst kan de huidige locatie worden opgeslagen om 
er later nog eens naartoe te kunnen rijden. Aanwijzings-
tonen geven tijdens de navigatie aan wanneer er moet 
worden afgeslagen. De Nyon geeft ook informatie over 
de actieradius: op een kaart zien eBikers hoe ver ze in de 

omstandigheden, kunnen komen. Al bij het plannen van de 
tocht weet de Nyon of de bestemming met de ingestelde 
ondersteuning te bereiken is en meldt de boordcomputer 
onderweg tijdig als een andere modus dient te worden 
gekozen voor een betere actieradius. Op die manier kan  
de eBiker zich volledig op de tocht concentreren.

Biedt een smarte eBike-belevenis
“Je deelt de boordcomputer met anderen, wisselt leuke 
routes uit met vrienden en laat hen zien waar je op dat 
moment bent. eBikers willen vandaag de dag smarte,  
digitale op-lossingen die het rijplezier op de eBike vergroten.  
En met de Nyon krijgen ze de ideale boordcomputer voor 
hun persoonlijke Connected Biking-belevenis”, aldus Claus 
Fleischer, directeur van Bosch eBike Systems. “Een van de 
verbonden functies van de Nyon is de premiumfunctie Lock, 
een digitale extra bescherming tegen diefstal. En in de 
toekomst zullen er nog meer Connectivity-functies volgen 

De nieuwe boordcomputer Nyon is vanaf nu bij 
Joop Fietsen verkrijgbaar voor montage achteraf en is 
compatibel met alle aandrijvingssystemen vanaf 
modeljaar 2014.

Een tikje smarter, 
innovatiever en verbondener 
Bosch eBike Systems presenteert de nieuwe boordcomputer Nyon

De perfecte verbinding: de Nyon maak deel uit van 

een intelligent verbonden systeem en opent voor  

de eBiker dankzij de smartphone-app en de  

online-portal de deur naar de ver-bonden  

eBike-wereld van Bosch.

Comfortabele bediening via touchscreen

Navigatie met aanwijzingstonen en 
informatie over de actieradius

Connectivity-functies voor een verbonden 
eBike-belevenis

De nieuwe boordcomputer Nyon – een generatie 

slimmer, intuïtiever en verbondener. de Nyon 

kan dankzij de touch-functie intuïtief worden 

bediend en tijdens het rijden via de af-zonderlijke 

bedieningseenheid worden bestuurd.

Het kleurendisplay ondersteunt de eBiker als 

intelligente wegwijzer bij het verkennen van 

 

als persoonlijke trainer.

Of het nu gaat om lange tochten of korte dagelijkse 

ritjes: met het robuuste en uitste-kend leesbare 

display zijn eBikers optimaal uitgerust voor alle 

uitdagingen en elk weerty-pe.

1817



Achter op bij: 

Peter & 
Hanny

W A A R  K E N N E N  J U L L I E  J O O P  V A N ?   →

Wie zijn jullie en waar houden jullie je in het dagelijks leven zoal 
mee bezig?
H: Zal ik beginnen? Ik ben Hanny van Grinsven, 58 jaar, en werk als opvangmedewerker 
bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Leersum. Naast dat ik al ruim 
25 jaar met Peter ben en sinds 2002 in Rhenen met hem samenwoon, ben ik gek op 

P: En ik; Peter (57 jaar), woon op mijn beurt dus gezellig samen met Hanny. Terwijl zij 
lekker in de tuin bezig is, sleutel ik graag aan oldtimers. Op dit moment heb ik een 
Triumph TR6 uit 1974 in de schuur staan. Loopt 1 op 4. Dat wil zeggen: 4 uur sleutelen 
staat gelijk aan 1 uur rijden, haha. En wanneer ik niet aan mijn hobbyauto’s werk, werk ik 
als servicemanager met geavanceerde technieken bij een medisch bedrijf in Veenendaal. 

P:
opkomt is wat minder leuk. Toen ik een jaar of 12 was had ik het geld bij elkaar gespaard 

ook mijn volgende spaardoel. Totdat ik voldoende zakgeld en opbrengsten van mijn 

in de Märklin speciaalzaak aan de modeltreinen te vergapen. Je voelt hem natuurlijk al 
aankomen; toen ik eenmaal uitgedroomd was en buitenkwam, was mijn pas 1 dag oude 

H:

te veel begon te rammelen, schudden en alle kanten opging behalve de goede, was 

Op vakantie 
met de eBikes
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Waar kennen jullie Joop van? 
P: Toen er op mijn zestiende brommers in het spel kwamen, 
heb ik deze bij, ik noem hem even oneerbiedig; de “oude 
Joop” gekocht. Ook na die aankoop kwam ik nog regelmatig 

soepeler en natuurlijk sneller te krijgen. Joop vond altijd wel 
weer een oplossing. Bert en ik zijn van dezelfde generatie en 
ken ik als geboren en getogen Scherpenzeler al van kleins af 

die Hanny in eerste instantie nodig had om de 16 kilometer 
naar en van haar werk comfortabel te overbruggen. Toen 

en damesuitvoering uit dezelfde lijn. Hanny komt niet uit de 
omgeving en kent Team Voorthuizen dus vooral via mij.

H: Ondanks dat ik Joop niet van jongs af aan ken was ik er al 

bij hen zouden kopen. En jaren later, in 2017 om precies 
te zijn, kwamen we zoals Peter net zei ook weer bij Joop 
uit voor advies en de aanschaf van onze eBikes. Peter was 

de wereld van auto’s overgestapt. Maar als er techniek aan 
te pas komt dan is hij er maar wat graag bij. En zo heb ik 

wel de beste keus die we in de afgelopen jaren genomen 
hebben. Het heeft ons heel veel plezier, en op nog meer 
plekken, gebracht. 

Met wie hebben jullie de mooiste momenten op 

H: Ik denk dat het inmiddels geen verrassing meer mag 

samen beleefd hebben. Als ik er één moet kiezen ga ik 
voor de eerste ervaring toen we in 2017 door het 

met alle mogelijkheden die de eBike te bieden heeft. 
We legden tussen de 50 en 75 kilometer per dag af en 
hadden alle tijd om tussendoor lekker te lunchen met een 
wijntje en de avond in te luiden met een heerlijk Italiaans 
diner wanneer we bij het volgende hotel aankomen. 

P: Hier sluit ik me helemaal bij aan. Het is geweldig om, 
in vergelijking met de auto, op relatief lage snelheid 
de omgeving te ervaren en in je op te kunnen nemen. 
De mensen in de verschillende pittoreske dorpjes en 
wijnboerderijen vinden het ook geweldig om deze manier 
van toerisme langs te zien komen. Dit heeft ons dat jaar in 

Hanny al even aanstipte doen wij het inderdaad op een 
redelijk luxe manier waarbij onze koffers van hotel naar 

hotel gereden worden zodat we niet onnodig hoeven te 
zwoegen. Geen overbodige luxe met stijgingspercentages 
tot wel 20% in de Toscaanse zon. 

H: Traditiegetrouw sturen wij Team Voorthuizen een 

kiekjes en Peter schrijft daar wat bij. Dit vinden wij leuk 
om bij wijze van waardering te doen. Want zonder hun 

onbekommerd kunnen genieten. P: Van goede service merkt 

wordt dan ook zeer gewaardeerd.

(nabije) toekomst naartoe?
H: Na Toscane, Umbrië en Piëmont in Italië en het Zwarte 
Woud in Duitsland en een overnachting in Zwitserland, 
zouden we onze volgende trip graag in Scandinavië doen. 
We zijn gek op Scandinavische series zoals de Bridge 
en ondanks dat we nog niet uit hebben gezocht of we 

combinatie van Denemarken en Zweden ons top lijken. 

P: Oostenrijk staat ook hoog op het verlanglijstje. Het moet 
vooral goed met de auto te doen zijn, eventueel met één 
tussenstop. Tot die tijd genieten we voornamelijk van de 
knooppuntenroutes in de bosrijke gebieden in Nederland, 
zoals de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. 
Fietsen op de auto en gaan!

“Ciao Team Voorthuizen”

B E K I J K  O N S  A A N B O D  E B I K E  F I E T S E N  →

De nieuwe i-serie met innovatieve IQ sluiting
en gepatenteerd vouwsysteem. Extreem handig
in gebruik en super compact opvouwbaar.

WWW.UEBLER.NL

De kleinste en lichtste dragerserie die Uebler tot nu toe ooit
ontwikkeld heeft. Een zeer geslaagde interactie tussen
intelligente lichte bouwwijze en perfecte ingenieurskunst.
De drager wordt verticaal op de trekhaak geplaatst en
vervolgens naar horizontale positie gekanteld.

Eenvoudig maar geniaal

- Kleinste en lichtste fietsendrager van Uebler
- Bijzonder compact opvouwbaar (61 × 20 × 60 cm)
- Kantelbaar (standaard 60°) + optioneel 90°
- Intelligente lichte bouwwijze
- Afneembare afstandhouders met diefstalbeveiliging
- Eenvoudig neerklappen met een voetpedaal
- Max. belading 60 kg (2 × 30 kg) bij de i21
- Perfect geschikt voor MTB, race- en recreatieve fietsen
- Optioneel met oprijdgoot/overrijdhulp en 

hoogwaardige transporttas
- Made in Germany - met 3 jaar garantie

- Kleinste en lichtste fietsendrager van Uebler
- Bijzonder compact opvouwbaar (61 × 20 × 60 cm)
- Kantelbaar (standaard 60°) + optioneel 90°
- Intelligente lichte bouwwijze
- Afneembare afstandhouders met diefstalbeveiliging
- Eenvoudig neerklappen met een voetpedaal
- Max. belading 60 kg (2 × 30 kg) bij de i21
- Perfect geschikt voor MTB, race- en recreatieve fietsen
- Optioneel met oprijdgoot/overrijdhulp en 

hoogwaardige transporttas
- Made in Germany - met 3 jaar garantie

Hogere snelheid, meer gewicht en een hogere belastbaarheid:
een eBike band moet het allemaal kunnen verdragen. Goede
eBikebanden zijn daarom belangrijk om onbezorgd en veilig te

van eBikebanden.

LEKBESTENDIGHEID.
ergernissen en komt nooit gelegen! Kies daarom voor een sterke

verassingen komt te staan onderweg!

GRIP. 

LEVENSDUUR. Een voordeel van eBikes is dat langere tochten

hogere gewicht van de eBike,
de hogere snelheid en de

Een sterk en slijtvaste
eBike band is
daarom van 
groot belang!

Maak uw eBike onplatbaar: 
Schwalbe & JOOP Fietsen

5mm anti-leklaag en de verstevigde karkasconstructie maken 
de band sterker, stabieler en lekbestendiger. Goedgekeurd 

KEUZETIP

LEVENSDUUR. Een voordeel van eBikes is dat langere tochten

hogere gewicht van de eBike,
de hogere snelheid en de

Een sterk en slijtvaste
eBike band is
daarom van 
groot belang!

5mm anti-leklaag en de verstevigde karkasconstructie maken 
de band sterker, stabieler en lekbestendiger. Goedgekeurd 

KEUZETIPKEUZETIP
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Aanbod
eBike Lifestyle

CORTINA E-U4 DAMES REGULAR  
Sterke Middenmotor Bafang.

Jet Black matt / Mill Blue Matt / Mistral Matt 

De transporter maar dan elektrisch!

7 versnellingen.

V.A.   
€ 1699,-

V.A.   
€ 1599,-

V.A.   
€ 1699,-

CORTINA E-U4 HEREN REGULAR 
Sterke Middenmotor Bafang.

Jet Black matt.

De transporter maar dan elektrisch!

7 versnellingen, in verschillende kleuren leverbaar.

CORTINA E-U4 DAMES FASHION 
Voorwielmotor Sportdrive, 3 versnellingen. 

In verschillende kleuren leverbaar.

CORTINA E-U4 HEREN REGULAR
Populaire transporter maar dan elektrisch!

In verschillende kleuren leverbaar.

In 3 of 7 versnellingen.

Sterke voorwielmotor.

CORTINA E-U4 DAMES REGULAR 
Voorwielmotor, Sportdrive 7 versnellingen.

In verschillende kleuren leverbaar.

01

03

05

02

04

06

CORTINA E-NITE DAMES SPORTDRIVE

De perfecte eBike voor in de stad. Accu en 

verlichting geintegreerd in het frame. AVS systeem 

voor het plaatsen van tas of mand.

Nieuwe sportdrive middenmotor.

CORTINA E-COMMON DAMES FM
Copper Matt / Royal Dark Blue Matt

Met betaalbare, krachtige voo rwielmotor.

AVS systeem voor het plaatsen van tas of mand.

CORTINA E-COMMON DAMES MM

Aegean Blue Matt / Elegance Green Matt / 

frame. Krachtige middenmotor. AVS systeem 

voor het plaatsen van tas of mand.

CORTINA E-U4 HEREN BOSCH SOLID 
De volgende ontwikkeling in de elektrische U4, 

nu met Bosch motor!

Eclips Black Matt,  7 versnellingen. 

Bosch Active Line middenmotor.

CORTINA E-BLAU HEREN
Bluegrey Matt. Accu en verlichting geintegreerd. 

in het frame. Uit te breiden met een achterdrager. 

Nieuwe sportdrive middenmotor.

Onderhoudsarme riemaandrijving.

CORTINA E-BLAU DAMES 
Mouse Grey Matt. Accu en verlichting geintegreerd 

in het frame. Uit te breiden met een achterdrager. 

Nieuwe sportdrive middenmotor.

Onderhoudsarme riemaandrijving.07
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11
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EBIKE LIFESTYLE

CORTINA E-U4 DAMES BOSCH SOLID 

De volgende ontwikkeling in de elektrische U4, 

nu met Bosch motor!

Eclips Black Matt,  7 versnellingen. 

Bosch Active Line middenmotor.

V.A.   
€ 2199,-

V.A.   
€ 2199,-

V.A. 
€ 2399,-

V.A.   
€ 2499,-

V.A. 
€ 2399,- V.A.   

€ 2499,-

V.A. 
€ 2299,-

V.A.   
€ 1899,- V.A.   

€ 2299,-
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CORTINA E-COMMON DAMES

Krachtige middenmotor met snelheid- en krachtsensor

AVS systeem voor het plaatsen van tas of mand

Onderhoudsarme riemaandrijving

V.A.  
€ 2499,-

CORTINA E-COMMON HEREN

Krachtige middenmotor met snelheid- en krachtsensor

AVS systeem voor het plaatsen van tas of mand

Onderhoudsarme riemaandrijving

CORTINA E-COMMON HEREN
Jet Black Matt / Mystery Grey Matt

Krachtige middenmotor

AVS systeem voor het plaatsen van tas of mand

CORTINA E-COMMON HEREN
Verkrijgbaar in drie opvallende kleuren.

middenmotor met snelheid- en krachtsensor. 

AVS systeem voor het plaatsen van tas of mand.

CORTINA E-COMMON DAMES  
Black Red Matt / Laurel Wreath Matt.

middenmotor met snelheid- en krachtsensor. 

AVS systeem voor het plaatsen van tas of mand.13

15

17

14

16

18

GAZELLE ESPRIT HFB

Bafang voorwielmotor

Uit te breiden met 

een voordrager

CORTINA E-U1 HEREN
Black Matt - krachtige en betaalbare e-bike

In drie of zeven versnellingen 

Sterke voorwielmotor

Deep Green Matt (7 versn.)        v.a. € 1559,-

GAZELLE MISS GRACE C7 HMB 
Ook in HeavyDutyNL - Elegant met de beste 

motor! Bosch Active Line motor en 

Hydraulische velgremmen. 

Stuurslot en Dubbele standaard

CORTINA E-U4 FAMILY 
Dark Grey Matt

De transporter voor papa’s, mama’s, opa’s en oma’s

Stuurslot, Dubbele standaard

Extra ruimte tussen het zadel en het stuur19

21

20

22

CORTINA E-U1 DAMES
Black Matt - krachtige en betaalbare eBike

In drie of zeven versnellingen 

Sterke voorwielmotor

Deep Green Matt (7 versn.)        v.a. € 1559,-

 
V.A. 

 2799,-

V.A.  
€ 2799,-

V.A. 
€ 1459,-

V.A.  
€ 2299,-

V.A. 
€ 1849,-

V.A. 
€ 1699,-

ALTIJD VERVANGEND VERVOER INDIEN NODIG* VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

EXTRA GARANTIE OP UW EBIKEERVAAR ONZE
TESTMODELLEN

 
V.A. 

€ 2299,-
V.A. 

€ 2499,-
V.A. 

€ 1459,-

           /  EBIKE SPECIALIST
VOOR AL UW TECHNISCHE VRAGEN OVER DE EBIKE

R o b b e r t
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Aanbod
eBike High Speed

RIESE & MULLER ROADSTER
De Roadster. De mooiste route van A naar B.

Extreem wendbaar en veilig te hanteren

een accucapaciteit van 

tot wel 625 Wh.

V.A. 
€ 6609,-

V.A. 
€ 7679,-

V.A. 

€ 6409,-

RIESE & MULLER NEVO3
Performance CX motor. Optionele DualBattery 

met tot wel 1.125 Wh. Lage instap. Verkrijgbaar 

in 3 kleuren en verschillende 

afmontage opties.

RIESE & MULLER SUPERDELITE  
Vermogen voor lange afstanden, comfortabel 

rijplezier en een geavanceerde veiligheidstechnologie.

Accucapaciteit van tot wel 1.125 Wh. 

Bosch Performance Line CX motor.

RIESE & MULLER HOMAGE  
Riese & Müller Control Technology.

Lage instap / Optionele DualBattery met 

1.250 Wh over een actieradius van tot wel 

160 km en meer.

RIESE & MULLER DELITE  
Riese & Müller Control Technology.

Een accuvermogen van tot 

wel 625 Wh. Krachtige Bosch 

Performance motor.01

03

05

02

04

06

RIESE & MULLER SUPERCHARGER 2  
De Supercharger2. Mooier, sneller, verder.

DualBattery tot wel 1250Wh.

Volledig geïntegreerde. 

accuvermogen.

GAZELLE ULTIMATE SPEED 380  
Krachtige ondersteuning tot 45 km/u. Hoog veer-

comfort door verende voorvork. Moeiteloos en traploos 

schakelen met de Enviolo Trekking naaf. Hoge instap 

frame is uit te breiden met een dubbele accu.07 08
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EBIKE HIGH SPEED

RIESE & MULLER CHARGER 3  
Dynamische onderstel, verende voorvork, comfort-

zadelpen. Performance CX motor, optionele DualBattery 

1125Wh, actieradius van tot wel 150 kilometer en meer.

Verkrijgbaar in 3 kleuren en verschillende afmontages.

V.A. 
€ 4769,-

V.A. 
€ 5139,-

V.A. 
€ 5289,-

V.A. 

€ 6459,-
V.A. 

€ 4699,-

NEW RANGE IS 
COMING SOON!
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Aanbod
Bakfietsen

GAZELLE MAKKI LOAD  

Veilig en geborgen zitten dankzij de hoge EPP bak

Kinderen stappen eenvoudig in en uit dankzij lage instap

Moeiteloos van de standaard te halen. Iconisch 

V.A. 
€ 6819,-

V.A. 
€ 5150,-

V.A. 

€ 5389,-

URBAN ARROW FAMILY BOSCH
Superieure wendbaarheid, Enviolo N380 

versnellingssysteem. Bosch Performance Line motor. 

Maak je Urban Arrow af met goed doordachte en 

gebruiksvriendelijke accessoires.

RIESE & MÜLLER LOAD 60/75 VARIO 
De Load. Geeft uw vrijheid nog meer ruimte.

Krachtige Bosch Performance CX motor.

Uit te breiden met vele accessoires.

RIESE & MÜLLER PACKSTER 40/70 VARIO  

De Packster. De praktische “reus”.

Optionele DualBattery met 1000 Wh.

Slechts rond de 30 kilogram.

Wendbaar en toch veel laadruimte.01

03

02

04

V.A. 
€ 4799,-

29

Doe je zo je best op een coole 

n

E-U4 TRANSPORT. Vanaf: € 2299,-

E-U4
TRANSPORT



I N T E R V I E W  A R N O U T  V A N  D E  V E N D E L   →

Al twee generaties 
lang vaste klant I N T E R V I E W  A R N O U T  V A N  D E  V E N D E L   →

Al twee generaties 
lang vaste klant
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B E K I J K  O N S  A A N B O D  R A C E F I E T S E N   →

hopelijk raken de 
kids ook besmet

Ik ben Arnout, 42 jaar, getrouwd met Willemijn en samen 
zijn wij de trotse ouders van ons jochie Wouter van bijna 1 
en in mei (2021) volgt de tweede! Naast mijn rol als vader 
ben ik als Procurement Manager verantwoordelijk voor de 
inkoop bij Enerpac in Ede. Dit bedrijf verzorgt hydraulische 
apparatuur voor bouwprojecten over de gehele wereld. 
Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van 
de Ain Dubai Ferris Wheel die, zoals dat gaat in Dubai, twee 
keer zo groot moest worden als de London Eye. Het mooie 
van dit werk is om verschillende culturen bij elkaar te brengen 
en samen iets voor elkaar te krijgen. Voor mijn werk maak ik 
regelmatig vliegreizen, maar in mijn vrijetijd verplaats ik mij 

van blessures mijn voetbalschoenen voor ingewisseld heb. 

Mijn allereerste herinnering is de avond voor mijn vierde 
verjaardag. Ik weet niet meer precies hoe laat het was maar 
ik lag op bed en mijn ouders moeten hebben gedacht dat ik 
rond dat tijdstip ongeveer wel zou slapen. Maar je weet hoe 
dat gaat de avond voor een verjaardag; ik kon niet slapen. En 
toen ik de bekende stem van Joop hoorde wist ik preciés hoe 
laat het was en ben ik rustig in slaap gevallen. En ja hoor, 
de volgende ochtend stond daar midden in de woonkamer 

nu te binnen schiet is mijn schoonvader die zei dat ik nooit 

ik vanaf dat moment zou gaan trainen, met als resultaat dat ik 
tijdens het 100-jarig bestaan van die tocht mijn eerste échte 
ronde reed. Een mooie herinnering waar ik mijn schoonpa nog 
altijd dankbaar voor ben en dat als startsein gold voor andere 
even mooie als pittige rondes zoals de eerste keer rondje 
Markermeer (240 km) en de Hatertse Vennentocht (140 km).

Ondanks dat ik in Scherpenzeel geboren en getogen ben, 

Mijn vader was door de jaren als vaste klant goed bevriend 
geraakt met Joop en het gebeurde wel vaker dat hij een 
avondje langskwam. Vaak als hij een nieuw aangeschafte 

zomaar. Toen ik wat ouder was mocht ik dan wat langer 
opblijven en dat waren altijd erg gezellige avonden, waar 
een klein glaasje cognac voor de meerderjarigen niet kon 
ontbreken. Dat ik op die avond voor mijn verjaardag de 
stem van Joop herkende was dan ook niet zo gek.

In de jaren daarna heb ik ook Bert langzaam maar zeker 

dus de service is er in zekere zin niet beter op geworden, 
haha, geintje Bert… Nee, ik ben Bert nog steeds dankbaar 

Elfstedentocht waar ik het net over had. En daarna nog 

heeft Bert me naar tevredenheid geholpen om dat 

comfortabeler en dus leuker maakt. 

Ik heb het nu veel over Joop en Bert gehad maar ik moet 
zeggen dat ik een goeie band met heel het team van 

weer op kom halen zorg ik bijvoorbeeld altijd dat ik dit 
op een zaterdagmiddag rond vijven plan. Het is namelijk 
geen uitzondering dat ik dan een uur of twee later 
het zoveelste “laatste biertje” met ze doe achter 
in de werkplaats. 

Met een combinatie van Willemijn, mijn vrouw die 

Scherpenzeels toerclub Het Scherpe Woud. Willemijn en ik 

voor 10 á 12 man/vrouw georganiseerd. Dit heeft veel 
waardevolle momenten en minstens zulke mooie tochten 
opgeleverd door Toscane in Italië, het Baskenland in Noord-
Spanje en Oostenrijk; waar vooral de Strade Bianchi door 

zulke tripjes rijden Willemijn en ik met een busje vol met 

we routes van hotel naar hotel en wisselen we bij wijze van 
rustdag af wie er als chauffeur in het busje met 
de koffers zit. 

Met die kleine op komst zullen we het met het gezin in 
eerste instantie in de omgeving zoeken. Bert heeft ons al 

Als ze wat ouder zijn gaan we met hen zeker ook weer de 

weer Italië worden, dit keer vanuit Toscane omhoog 
richting Genoa en via de kust bij Cinque Terre. En qua 

op mijn bucketlist.
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Aanbod
Racefietsen

SCOTT ADDICT RC 15    
Shimano Ultegra Di2 Disc 2x11 speed schakelgroep.

Syncros Capital 1.0 35 Disc carbon wielen.

Licht HMX Carbon frame.

Kabels volledig door frame en stuur.

 
€ 3999,-

€ 5999,- € 5399,-

SCOTT ADDICT RC 20 
Sram Force eTap AXS 2x12 speed Draadloos 

schakelen. Licht HMX Carbon frame

Kabels volledig door frame en stuur.

SCOTT FOIL 10  
Sram Force eTap AXS 2x12 speed. 

Draadloos schakelen, Syncros Capital 1.0 50 Disc. 

Carbon wielset, Syncros Creston iC SL Carbon  

combo stuur. Kabels volledig door frame en stuur.

SCOTT FOIL 30    
Shimano Ultegra Disc 2x11 

speed schakelgroep.

Syncros Creston iC SL Carbon combo stuur.

Kabels volledig door frame en stuur.

SCOTT FOIL 20    
Shimano Ultegra Di2 2x11 speed 

Disc schakelgroep

Syncros Creston iC SL Carbon combo stuur.

Kabels volledig door frame en stuur.01

03

05

02
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06

SCOTT CONTESSA ADDICT 35 DISC   
Shimano Tiagra Disc 2x10 speed schakelgroep.

Speciale dames componenten.

Endurance geometrie.

Carbon frame.

SCOTT CONTESSA SPEEDSTER 15 DISC
Shimano 105 Disc schakelgroep.

Speciale dames componenten.

Mooi, licht aluminium frame.

SENSA GIULIA GF DISC
Volledige keuze in afmontage. Verkrijgbaar in 

drie kleuren. Licht gewicht carbon allrounder

Kabels volledig door frame en stuur mogelijk

SCOTT ADDICT 10 DISC
 in twee kleuren leverbaar

Shimano Ultegra Disc 2x11 speed schakelgroep.

Endurance geometrie, Carbon frame.

Leverbaar in twee kleuren.

SCOTT CONTESSA ADDICT 25 DISC
Shimano 105 Disc 2x11 speed schakelgroep.

Speciale dames componenten.

Endurance geometrie.

Carbon frame.

SCOTT ADDICT 20 DISC
Shimano 105 Disc 2x11 speed schakelgroep.

Endurance geometrie.

Carbon frame.

Leverbaar in twee kleuren.07
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SCOTT ADDICT RC 30 
Shimano Ultegra Disc 2x11 speed schakelgroep.

Licht HMX Carbon frame.

Kabels volledig door frame en stuur.

€ 5699,-

€ 4999,- € 3899,-

€ 2399,-

€ 2899,- € 2399,-

€ 1999,-

€ 1799,-
V.A.

€ 3224,-
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€ 1324,-

 V.A.

€ 3124,- € 2024,-

SENSA ROMAGNA SLE 
Volledig Shimano 105 2x11 speed schakelgroep.

Lichte aluminium wielen met platte spaken.

Aluminium frame, carbon voorvork.

SENSA ROMAGNA COMP
Shimano 105 2x11 speed componenten.

Aluminium frame.

Carbon voorvork.

SENSA GIULIA EVO DISC
Volledige keuze in afmontage.

Verkrijgbaar in drie kleuren.

Carbon racegeometrie.

Kabels volledig door frame en stuur mogelijk.

SENSA ROMAGNA SLE DISC
Shimano 105 Disc 2x11 speed componenten.

Aluminium frame, carbon voorvork.

Standaard afgemonteerd met bergverzet.

SENSA GIULIA G3 DISC 105  
Volledig Shimano 105 Disc.

Carbon Frame.

Standaard afgemonteerd 

met bergverzet.13

15

17

16

14
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ISAAC VITRON DISC
Volledige keuze in afmontage en wielen.

Carbon frame.

Endurance geometrie.

SENSA EMILIA LADY DISC 105  
Volledig Shimano 105 Disc schakelgroep.

Speciale dames componenten.

Aluminium frame, carbon voorvork.

ISAAC BOSON DISC
Volledige keuze in afmontage en wielen.

Carbon combo stuur, Kabels volledig door frame.

en stuur mogelijk. De alleskunner.

ISAAC MESON DISC
Volledige keuze in afmontage en wielen.

Kabels volledig door frame en stuur mogelijk.

Aero racer met comfortabele trekjes.19

21

20

22

SENSA ROMAGNA SORA  
Volledig Shimano Sora 2x9 speed schakelgroep.

Aluminium frame.

Aluminium voorvork.

€ 975,-

€ 1124,-

 
€ 875,-

 V.A.

€ 2499,-

 

€ 1524,-
 V.A.

€ 3199,-

V.A.

€ 1999,-

        / RACE & MTB SPECIALIST EN BIKEFITTER
VOOR AL UW VRAGEN OVER DE RACEFIETS, KLEDING, NAVIGATIE EN HOMETRAINERS
E rw in 

Kom en ervaar het 

in ons Wahoo 
Experience 
Station! 
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Aanbod
Gravelbikes

SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 20 
Gravel Disc Aluminium frame

Shimano GRX RX600 Disc 22 Speed

Schwalbe G-ONE banden

€ 2899,-

€ 2899,-
 

€ 1899,-

SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 30
Gravel Disc Aluminium frame

Shimano GRX RX400 Disc 20 Speed

Schwalbe G-ONE banden

SCOTT CONTESSA ADDICT
Gravel 15, Gravel HMF Carbon Frame

Shimano GRX RX810/RX600 Disc 22 Speed

Schwalbe G-ONE banden

Speciale dames componenten

SCOTT ADDICT GRAVEL 20
Gravel HMF Carbon Frame

Shimano GRX RX810/RX600 Disc 22 Speed

Schwalbe G-ONE banden

SCOTT CONTESSA SPEEDSTER  
Gravel 15, Gravel Disc Aluminium frame

Shimano GRX RX600 Disc 22 Speed

Schwalbe G-ONE banden

Speciale dames componenten01

03

05

02

04

06

ISAAC TORUS EXPLORE  
Licht gewicht carbon frame en voorvork.

Verschillende afmontages mogelijk.

Zelf samen te stellen met zelfs 

verschillende wielkeuzes. 07
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SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 40
Gravel Disc Aluminium frame

Shimano Tiagra Disc 20 Speed

Schwalbe G-ONE banden

€ 1899,-

€ 1599,- € 1399,-

V.A. 

€ 2599,-

ISAAC HADRON EXPLORE
Licht gewicht aluminium frame en carbon voorvork.

Verschillende afmontages mogelijk.

Zelf samen te stellen met zelfs

verschillende wielkeuzes. 08

V.A. 
€ 1999,-

Val op in het verkeer met de 
nieuwe Lezyne Alert LED-
achterlichten met innovatieve 
remlichtfunctie. De Alert-
technologie waarschuwt 
achterliggend verkeer wanneer 
je langzamer gaat fietsen. Zodra 
de fietslamp een vertraging 
detecteert, zal het meteen feller 
schijnen - net zoals een remlicht 
van een auto. Geniet nog meer 
van jouw fietsavonturen met de 
LED’s van Lezyne.

INTRODUCING 
ALERT LEDS

YOUR ATTENTION 
PLEASE...

@LEZYNENEDERLAND
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SQ Lab 
Specialist in ergonomie. Dat is waar SQ Lab voorstaat. 
Niet alleen in zadels maar ook in handvatten, sturen en ga 
zo maar verder. Bij Joop werken ze al jaren met de zadels 
van SQ-Lab waar het 621 zadel wel de meest bekende is. 
In de laatste generatie wordt zelfs gebruik gemaakt van 
Boost-schuimtechnologie die je ook terug vind in hardloop 
schoenen om de beste ondersteuning te geven die toch 
comfortabel aanvoelt! Ga naar Joop om je deskundig te 
laten adviseren en te laten meten welk type SQ-Lab zadel 
het beste bij je past om nooit meer zadel pijn te hebben! 

Terry
Terry heeft zich gespecialiseerd in het creëren van zadels 
waarmee de kans op zadelpijn sterk gereduceerd wordt 
naar nul. Elk zadel van Terry heeft een anatomische opening, 
zodat de druk op het zitvlak gelijkmatiger verdeeld wordt. 
De zitgedeeltes zijn breed en uitgevoerd met ademende 
materialen, waarbij de vering zorgt voor een optimale 
schokdemping. De doorbloeding in het zitvlak is daardoor 
optimaal. Terry heeft speciale modellen die meer geschikt 

passen bij het vrouwen lichaam.

Selle Italia

mountainbiker die meer klappen krijgt te voorduren en ook 
lang maar onderbroken momenten op zijn zadel zit, Selle 
Italia heeft de best passende zadel voor elke sportieve 

vind je samen met Joop het zadel dat het beste bij jou 
doelen en je lichaam past.

Op de hoogte met een tip van Joop!
Nu je helemaal op de hoogte bent van alle ins & outs over 
(onze) zadels is het alleen nog zaak om deze op de juiste 

helpen wij jou direct even in het zadel…

Het bepalen van de juiste hoogte van het zadel staat of valt 
met een optimale afstemming tussen stuur, frame en zadel. 
Je kunt hierbij uitgaan van de volgende uitgangspunten:

De hoogte van het frame moet ongeveer 2/3 van 
jouw beenlengte zijn (gemeten vanaf de lies tot de 
onderkant van je voet).

Bij de juiste zithoogte is je been net niet gestrekt 
wanneer je op het zadel zit met je voet in de laagste 
stand van de trapper. 

Voor het afstellen van het stuur geldt de vuistregel 
dat wanneer je recht opzit met je handen op het 
stuur, je elleboog nog een lichte knik heeft. 

Sommige dingen in het dagelijks leven moeten gewoon goed zitten, gewoonweg omdat je er veel tijd op 
doorbrengt. Denk bijvoorbeeld aan een goed matras en comfortabele bank thuis of een ergonomische 

zadel- en rugpijn, óók bij langere afstanden, op afstand. 

Hoe zit het nou? Alles over: 

het zadel

Kom vooral even langs in onze showroom om de 

verschillende zadels uit te proberen en het zadel te 

past. Dan stellen onze werkplaatsmedewerkers 

zich aan jou voor, en stellen jouw zadel in een 

handomdraai op de juiste hoogte in. 

Helm Giro en Abus 
Veiligheid gaat voor alles! Dat weten ze bij Joop als 
geen ander en daarom hebben ze voor de eBiker, maar 

helmen van de beste merken in huis. Veiligheid staat 
daarbij op een maar daarna, heel kort daarna staat 
draagcomfort. Dat vind je compleet terug in de helmen 
van onder andere Giro en Abus! 

Agu Regenkleding
Stiekem zijn we allemaal wel een beetje mooi weer 

zit toch net wat lekkerder op het zadel dan in de regen. 

helpt je bij het vinden een oplossing om je dan zo droog 
mogelijk te houden. Daarbij helpen de Agu regenpakken 
vaak mee! Want deze zijn niet alleen stijlvol en getailleerd 
te verkrijgen, maar ook zeer goed ademend!

Thule-Yepp kinderzitjes

je (klein)kinderen! Voorop of achter op, de interactie 
samen en met de natuur is geweldig en zorgt keer op 
keer voor een glimlach voor jezelf bij ook bij de kleine. 
Ander voordeel.. kinderen worden vaak erg rustig van 

meeneemt wil je dat veilig doen. Thule heeft daarin een 
oplossing met zitjes die licht, veilig en makkelijk over te 

voor papa’s, mama’s, opa’s en oma’s! 

Oakley zonnebril
Voor iedere omstandigheid de beste bril! Dat betekend 
niet alleen voor de zon maar ook in beboste gebieden 
waar minder zonlicht doordringt tussen 

het bladendek. Oakley ontwerpt brillen die gemaakt 
zijn om topprestaties mee te leveren en accenten beter 
te onderscheiden. De lens is zo sterk dat deze niet 
mag breken ook al zou je er overheen rijden, daar staat 
Oakley garant voor! Naast de functionele voordelen zijn 
het ook gewoon echte blikvangers in het straatbeeld!

Ortlieb

voor iedereen die, ongeacht het weer, buiten onderweg 

duurzaam, zeer functioneel en duurzaam geproduceerd 
en staan voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
Een Ortlieb rugzak zorgt ervoor dat je overal thuis bent. 
Beleef eindeloze avonturen met Ortlieb tassen!

Fietsendragers – Uebler & Pro User

en betrouwbare wijze te vervoeren. Dus op weg naar 
vakantie, een weekend weg of als je een dag in een 

auto meenemen. Geschikt om twee (of drie) eBikes mee 
te vervoeren? Jazeker! Gebruik je de drager niet, dan 
kan je hem compact opbergen. Door het licht gewicht 

accessoire
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Aanbod
Mountainbikes

SCOTT SPARK RC 900 COMP  
Sram NX Eagle 1x12 Speed. Twinloc bediening voor voorvork en 

achterdemper op stuur. Extra stabiele  

Fox 32mm vork met 110mm veerweg en 

Fox achterdemper. Volledig carbon frame.

 
€ 4399,-

€ 5899,- € 5499,-

SCOTT SPARK 920
Sram GX Eagle 1x12 speed. Twinloc bediening voor 

voorvork en achterdemper op stuur. Extra stabiele  

Fox 34mm vork met 130mm veerweg en Fox 

achterdemper. Fox dropperpost

SCOTT SPARK RC 900 PRO
Shimano XTR 1x12 speed, Twinloc bediening voor 

voorvork en achterdemper op stuur. Extra stabiele  

RockShox 34mm vork met 110mm veerweg en  

Fox achterdemper. Volledig carbon frame.

SCOTT SPARK RC 900 TEAM
Sram GX Eagle 1x12 Speed. Twinloc bediening  

voor voorvork en achterdemper op stuur. Extra  

stabiele Fox 34mm vork met 110mm veerweg  

en Fox achterdemper. Volledig carbon frame.

SCOTT RC 900 TEAM ISSUE AXS
Sram X01 AXS Eagle 1x12 Speed elektr. schakelen. 

Twinloc bediening voor voorvork en achterdemper op stuur. 

Stabiele RockShox 34mm vork, 110mm veerweg 

en Fox achterdemper. Volledig carbon frame.01

03

05
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SCOTT CONTESSA SPARK RC 900  
Sram X01 Eagle 1x12 speed. Twinloc bediening voor voorvork en 

achterdemper op stuur. Carbon wielset 

en volledig carbon frame.

Speciale dames componenten.

SCOTT SPARK 940
Sram NX-X1 Eagle 1x12 Speed. Twinloc bediening 

voor voorvork en achterdemper op stuur. Extra stabiele 

Rockshox 34mm vork met 130mm veerweg 

en Fox achterdemper. Syncros dropperpost.

SCOTT SPARK 960  
Shimano Deore 1x12 speed. Twinloc bediening  

voor voorvork en achterdemper op stuur 130mm  

veerweg. In twee kleuren verkrijgbaar  

red / dark grey. Syncros dropperpost.

SCOTT SPARK 950
Sram GX-NX Eagle 1x12 Speed. Twinloc bediening 

voor voorvork en achterdemper op stuur. Extra  

stabiele Rockshox 34mm vork met 130mm veerweg 

en Fox achterdemper. Syncros dropperpost07
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SCOTT SPARK 930
Shimano SLX-XT 1x12. Twinloc bediening voor 

voorvork en achterdemper op stuur. Extra stabiele 

Fox 34mm vork met 130mm veerweg en Fox 

achterdemper. Syncros dropperpost

€ 3399,-

 
€ 3999,-

 
€ 3699,-

€ 2299,-

€ 3299,- € 2899,-

 

€ 6799,-

SCOTT CONTESSA SPARK 930
Shimano Deore 1x12 speed. Twinloc  

bediening voor voorvork en achterdemper op stuur. 

Syncros dropperpost.

Speciale dames componenten.

SCOTT SCALE 920 HARDTAIL  
Sram GX Eagle 12 Speed, FOX 32 SC  

Performance voorvork met Twinloc op het stuur.

Volledig carbon frame.

Schwalbe Racing Ralph en Racing Ray banden.11 12

 
€ 2299,- € 2599,-
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SCOTT SCALE 965 HARDTAIL 
Shimano SLX-Deore 1x12 Speed

RockShox Judy voorvork 

met lock-out op het stuur. Steekassen voor 

en achter voor extra stabiliteit.

€ 1799,-

 

€ 2199,- € 1999,-

SCOTT SCALE 970 HARDTAIL
Red / Dark grey, Sram SX Eagle 1x12 speed

RockShox Judy voorvork  

met lock-out op het stuur.

In twee kleuren beschikbaar.

SCOTT SCALE 925 HARDTAIL 
Shimano XT-SLX 1x12 Speed.

Fox voorvork,

met Twinloc op het stuur.

Volledig carbon frame.

SCOTT SCALE 950 HARDTAIL 
Shimano XT-Deore 1x12 Speed.

Fox voorvork,

met Twinloc op het stuur.

Licht aluminium frame.

SCOTT SCALE 930 HARDTAIL  
Yellow / Wakame green

Shimano XT-Deore 1x12 Speed.

Fox voorvork met Twinloc op het stuur.

Volledig carbon frame.13

15

17

14

16

18

SENSA MERANO EVO PRO
Shimano XT 1x12 speed.

RockShox Recon RL voorvork met lock-out 

op het stuur.

Shimano Schijfremmen.

SCOTT ASPECT 920  
Shimano XT/Deore 2x10 Speed

SR Suntour XCR voorvork  

met lock-out op het stuur.

Shimano Schijfremmen.

SCOTT ASPECT 930 PEARL WHITE 
Shimano Deore 2x10 Speed

SR Suntour XCR voorvork 

met lock-out op het stuur.

Shimano Schijfremmen.

SENSA LIVIGNO EVO BLACK SPORT  
Shimano Deore 1x11 speed.

SR Suntour XCR voorvork met lock-out

op het stuur.

Shimano Schijfremmen.

19 20

24

22

SCOTT ASPECT 910 
Sram SX Eagle 1x12 speed.

RockShox Judy voorvork  

met lock-out op het stuur.

Shimano Schijfremmen.

€ 1299,-

€ 1099,- € 999,-

€ 999,- € 799,-

€ 875,-

€ 1375,-

UNIEKE “BIKE WASH” BOX* VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

“EXTRA ONBEZORGD FIETSEN” ONDERHOUDSCONTRACTENERVAAR ONZE
TESTMODELLEN

SENSA MERANO EVO RACE
Shimano SLX 1x12 speed.

RockShox Judy Silver voorvork met lock-out 

op het stuur.

Shimano Schijfremmen. 23

€ 1175,-

            / RACE & MTB SPECIALIST
VOOR AL UW VRAGEN OVER DE MTB, VERING, AFSTELLING EN ELEKTRONISCH SCHAKELEN

C o rn e lis 

SCOTT CONTESSA SCALE 950
Sram SX Eagle 1x12 speed

RockShox Judy voorvork 

met lock-out op het stuur.

Speciale dames componenten. 21

€ 1099,-
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Met het oog op de generaties die na ons komen begint 
het bewustzijn over het maatschappelijke belang van een 
duurzame levensstijl steeds meer gemeengoed te worden. 

uitermate groen karakter. Laat de auto dus eens staan en stap 

werkverkeer, een bezoek aan de supermarkt en/of vrienden 
en familie. Zo minimaliseer jij jouw ecologische voetafdruk 

Op de pagina hiernaast leggen wij jou in 5 stappen uit hoe jij 

nog laagdrempeliger, voordeliger en dus aantrekkelijker kunt 
maken. 

Gezond karakter – de kilometerteller

veel mensen ook hét antwoord op de dagelijkse uitdaging van 
in beweging blijven. Een half uur per dag goed doortrappen 
is bijvoorbeeld al voldoende voor de aanbevolen hoeveelheid 
minimale beweging. Let op: ‘minimaal’! Dat wil dus niet 

bent maar goed op weg ben je zeker. Wil je nou echt werk 
maken van je gezonde portie dagelijkse beweging, start dan 
met het bijhouden van je kilometers en stel jezelf doelen met 
bijvoorbeeld één van onze favoriete apps.

Komoot
Komoot is voor miljoenen mensen de sleutel tot het beleven 
van avonturen in de buitenlucht. Van de onverschrokken 
avonturier en de ervaren mountainbiker, tot de beginner 

maakt het vinden, plannen en beleven van outdoor ervaringen 
makkelijk voor iedereen. Via Komoot vindt, maak en pa je 
routes super makkelijk aan! Zo vindt je altijd in de buurt waar je 
op dat moment een route die bij je past, in de hele wereld! Tip: 

Wahoo of Garmin computer. Meer weten? Vraag het Joop!

eBike Connect

je smartphone verbinden en bijvoorbeeld heel gemakkelijk 
geplande routes overbrengen of rijmodes aanpassen. 

Je kunt je individuele trainingsprogramma opstellen en de 
boordcomputer verbinden met een hartslagmeter.

Strava
Wellicht de meest bekende sport app in de hele wereld. Via gps 
worden je routes opgeslagen en kan je eigen groei zien maar 
ook je eigen prestaties vergelijken met die van een andere. 

Mountain, of te wel je hebt de KOM! En ondanks dat helemaal 
niet belangrijk is het wel erg leuk om te zien wat andere 

een goede prestatie, laat het zien en geef die gene kudo’s! 
Daarnaast kan je Strava ook goedgebruiken om routes te 
maken. Doordat Strava ziet wat populaire wegen zijn bieden ze 
je de mogelijkheid om op onbekend terrein, toch alle hotspots 

Het klinkt allemaal futuristisch maar het is echt van deze 

woonkamer. Zwift maakt het mogelijk en heeft zelfs een 

STAP 1

besparen in vergelijking met kopen. Doordat het bedrag 
op het brutoloon wordt ingehouden, kan het voordeel 
vanaf circa 25% zelfs tot wel 80%* oplopen. 

werkgever bereid is om een eventuele bijdrage te doen, 

STAP 2

bieden hebben? Dan is het tijd om naar jouw werkgever te 

een stukje makkelijker door o.a. het registratieproces te 
ontzorgen. Laat hem, haar of hen gerust contact met 
ons opnemen. 

STAP 3

uit te proberen. Tip: het voordeel is het grootst wanneer je 

STAP 4

die het best bij jouw wensen en mogelijkheden past is het 
tijd om het leasecontract te tekenen. Deze ga je aan voor de 
looptijd van 36 maanden, waarna je in de gelegenheid bent 

STAP OP

geniet ervan. Wanneer alles en iedereen een beetje 

geregeld zijn. Succes en misschien wel tot snel!

Versterk de band met jouw medewerkers!
Wil jij nóg gezondere, energiekere en dus productievere 

met Joop om alle mogelijkheden en voordelen te ontdekken. 
Dan maken we samen een leaseplan op maat.

zaak’ te leasen en dat heeft voor zowel medewerkers als werkgevers grote voordelen. Denk aan een combinatie van zaken 

deze mogelijkheid nog niet kent en een ander gewoonweg niet weet waar te beginnen, helpen wij jou(w medewerkers) 

Fietsen met

termijn met zich meebrengen. Te beginnen met de meest actuele in een wereld waarin duurzaamheid een steeds 
belangrijkere rol begint te spelen in onze keuzes: het groene karakter van de eBike en elektrische scooter. 

maar als je het van te voren afspreekt, ook met je eigen 
trainingsmaatjes. Je hebt wel een slimme trainer nodig die 
je kan verbinden met een computer, tablet of telefoon. Tip! 
Zorg voor verkoeling in de kamer want tijdens een wedstrijd 
op Zwift breekt het zweet je altijd uit. Ga naar Joop als je wil 

kan je hier trainers maar ook online trainingsapps uitproberen! 

wij door de jaren heen een sterke en persoonlijke band met 
een grote groep vaste klanten opgebouwd. En dat vinden wij 
gewoon heel waardevol. Een aantal van hen vind je overigens 
geportretteerd terug in dit magazine.
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Aanbod
E-mountainbikes

SCOTT STRIKE ERIDE 930  
Black / blue. Bosch CX motor, PowerTube 625Wh.

Sram SX Eagle 1x12 Speed.

Syncros Dropper. Marzocchi Z2. 

en X-Fusion Nude, 140mm met TwinLoc.

€ 5199,-

V.A. 
€ 7879,-

V.A. 

€ 6609,-

SCOTT STRIKE ERIDE 940
Bosch CX motor, PowerTube 500Wh.

Sram SX Eagle 1x12 Speed.

Syncros Dropper. Marzocchi Z2. 

en X-Fusion Nude, 140mm met TwinLoc.

RIESE & MULLER SUPERDELITE 
MOUNTAIN TOURING  
Interne accucapaciteit van tot wel 1.125 Wh. 

Comfortabel, geavanceerde veiligheids-technologie. 

Bosch Performance Line CX motor. Fox dempers, 

optioneel: onderhoudsarme riem aandrijving.

Superdelite Mountain Rohloff        v.a. € 9609,-

SCOTT STRIKE ERIDE 920 
Bosch CX motor, PowerTube 625Wh.

Shimano XT-Deore 1x12 Speed.

Syncros Dropper. Marzocchi Z2. 

en FOX Float EVOL, 140mm met TwinLoc.

RIESE & MULLER DELITE 
MOUNTAIN TOURING  
Riese & Müller Control Technology. Accuvermogen 

van tot wel 625 Wh. Bosch Performance Line 

CX motor. Fox dempers, optioneel:

onderhoudsarme riem aandrijving.

Delite Mountain Rohloff v.a. € 8339,-01
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05

02

04

06

SCOTT ASPECT ERIDE 920
Bosch CX motor, PowerTube 625Wh.

Sram SX Eagle 1x12 Speed.

SR Suntour 120mm met

lock-out op het stuur.

€ 4799,-

€ 4399,- € 3199,-
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Aanbod
Kinderfietsen

ALPINA CARGO REMNAAF  
M12 Glamour Pink Matt 

M16 € 259,-   /   M18 € 269,-   

M20 € 339,-   /   M22 € 349,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

€ 209,-

€ 189,- € 259,-

ALPINA CLUBB REMNAAF
M20 Frosty Pink Matt / Soft Mint Matt

M22 € 349,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

ALPINA COMET REMNAAF  
J12 Flame Red / Black Matt 

J16 € 219,-   /   J20 € 239,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

ALPINA GIRLPOWER REMNAAF  
Alpina Girlpower M12 Sparkle Pink

ALPINA OCEAN REMNAAF  
M16 Glace Mint Matt / Pastel Pink Matt

M18 € 269,-   /   M20 € 339,-   /   M22 € 349,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.01
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ALPINA TRIAL 3V
J24 Space Black Matt

J26 € 469,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

ALPINA TRIAL 7V 
J24 Space Black Matt 

J26 € 459,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

CORTINA U4 MINI
J24 Jet Black Matt R3, ook in meisjes uitvoering.

J26 € 439,-   /   M24 € 439,-   /    M26 € 439,-

Drie versnellingen

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

ALPINA YABBER REMNAAF
 J12 Incredible Green Matt

J16 € 239,-   /   J18 € 249,- 

J20 € 339,-   /   J22 € 349,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

ALPINA TRIAL REMNAAF  
J16 Active Blue Matt

J18 € 279,-   /   J20 € 359,-   /   J22 € 369,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.

ALPINA YABBER 3V 
J24 Jet Black Metallic Matt / Sporty Blue Matt 3v

J26 € 429,-

In verschillende kleuren verkrijgbaar.
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KINDERFIETSEN

ALPINA ALPINA MOOD 3V
M24 Silt Green Matt / Dark Mauve Matt

M26 € 459,-

€ 239,-

€ 339,- € 449,-

€ 269,-

€ 209,- € 419,-

€ 459,-

€ 449,- € 439,-
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SCOTT ASPECT 760
Red

 
€ 439,-

 
€ 279,- € 339,-

SCOTT CONTESSA 14
Scott Contessa ook in 16

SCOTT ROXTER 14
Scott Roxter Kinder MTB ook in 16

SCOTT SCALE 24 
Disc Yellow

SCOTT SCALE 20  
Cobalt blue / Yellow

13

15

17

14

16

18

EIGHTSHOT XCOADY 275 FS GREEN
275 Disc Grey  €769,99

SCOTT CONTESSA 24 DISC  

EIGHTSHOT XCOADY 24 FS GREEN
24 Disc Grey €499,99

EIGHTSHOT XCOADY 20 SL ORANGE  
20 FS Green €439,99

19

21

20

22

SCOTT CONTESSA 20

 
€ 529,-

€ 279,- € 339,-

 
€ 469,99

€ 439,- € 399,99

€ 499,99-
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       / HOSTESS 
EN SPECIALIST IN KINDER- & LIFESTYLEFIETSEN

R o o s KINDERFIETSEN
Roos / HOSTESS - 

EN SPECIALIST IN KINDER- & LIFESTYLEFIETSEN
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Joop is
betrokken
Joop van Voorthuizen is er voor groot en klein, van 
jong tot oud. In dat kader sponsoren wij graag lokale, 
maatschappelijke en vaak sportieve en recreatieve 
initiatieven. Zo is Joop bijvoorbeeld trotse sponsor van 
onder andere de Kidscross in Scherpenzeel. Een plek 
waar jong en nóg jonger elkaar dag in, dag uit ontmoeten 
en uitdagen. Want als jongen of meisje wil jij natuurlijk 
buiten zijn en vrij bewegen. Samen zijn, iets beleven. 
Vallen, opstaan én weer losgaan op de crossbaan. 
Het parcours is niet overal even effen, maar op de 
Kidscross is iedereen gelijk. Voor iedere leeftijd en  
elk niveau is er is voor ieder wat wilds. 

In deze even unieke als energieke omgeving draait het om 
enthousiasme en om grenzen verleggen. Waar een wi(e)l is, 
is immers een weg! Samen ontwikkelen en meters maken, 
geeft structuur, biedt grip en schept een band. Ieder in 
haar of zijn eigen tempo met sprongen vooruit over 
onder andere de “ScherpenzHill” en door Joop’s bocht. 
Een aaneenschakeling van hindernissen en belevenissen. 
Ontwikkeling als kettingreactie van ongeremd plezier. 
Met elke nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en niet vies van een beetje 
uitdaging, spanning en sensatie? Dan ben jij klaar voor de 
start! Kom naar de Kidscross in Scherpenzeel om los te 
gaan op de crossbaan.

Scherpewoud en de Polstars. Daarnaast zijn ze zeer betrokken 
bij lokale verenigingen en goede doelen!
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Aanbod
Stadsfietsen

GAZELLE ORANGE C7+   
In één oogopslag herkenbaar als Gazelle.

Verende voorvork en zadelpen. Automatische 

kettingspanner. Nexus 7 versnellingsnaaf.

€ 949,-

€ 999,- € 899,-

GAZELLE VENTO C7
Hoogwaardige look & feel. Comfortabele zithouding

Schakelmateriaal, remmen en dynamo kunnen 

tegen een stootje. Nexus 7 versnellingsnaaf.

GAZELLE CHAMONIX C8 
Sportief en comfortabel. Automatische kettingspanner.

Nexus 8 premium versnellingsnaaf.

GAZELLE ORANGE C8  
Hoogwaardig afgewerkt frame. Automatische 

kettingsspanner. Nexus 8 versnellingsnaaf.

Comfortabele zithouding.

GAZELLE CHAMONIX C7

Wendbaar en licht. Verende voorvork en zadelpen. 

Automatische kettingspanner.

Nexus 7 versnellingsnaaf.01

03
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GAZELLE BLOOM 
Dubbele standaard en stuurblokkering.

Stuur en achterdrager berekend op kinderzitjes.

Keuze uit twee modieuze stylings.

€ 849,-

€ 749,- € 949,-

         / ONDERDELEN SPECIALIST EN MAGAZIJNBEHEER
JAN HELPT JE AAN DE JUISTE ONDERDELEN VOOR JE FIETS OF SCOOTER
Ja n
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Ultiem gevoel van vrijheid.
Gazelle Ultimate



Aanbod
Lifestyle fietsen

CORTINA U4 REGULAR HEREN  
De bekendste Cortina in de collectie!

Drie versnellingen, handremmen en Naafdynamo.

In verschillende kleuren 

verkrijgbaar.

€ 699,-

€ 599,- € 599,-

CORTINA U4 DENIM DAMES
De bekendste Cortina in de collectie!

Drie versnellingen met handremmen.

In verschillende kleuren 

verkrijgbaar.

CORTINA U4 REGULAR DAMES
De bekendste Cortina in de collectie!

Drie versnellingen met terugtrap rem. 

In verschillende kleuren 

verkrijgbaar.

CORTINA U4 REGULAR DAMES
De bekendste Cortina in de collectie!

Drie versnellingen, handremmen en Naafdynamo. 

In verschillende kleuren 

verkrijgbaar.

CORTINA U4 REGULAR HEREN 
De bekendste Cortina in de collectie!

Drie versnellingen met terugtrap rem.

In verschillende kleuren 

verkrijgbaar.01
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CORTINA U4 DENIM HEREN
De bekendste Cortina in de collectie!

Drie versnellingen met handremmen. 

In verschillende kleuren 

verkrijgbaar.

€ 699,-

€ 739,- € 739,-

CORTINA BLAU DAMES 
Elegance Green Matt / Black Matt

Mooi design, onderhouds arme riemaandrijving.

Usb oplader in de verstelbare stuurpen.

Nexus 7 versnellingsnaaf.

CORTINA BLAU HEREN
Black Matt / Elegance Green Matt

Mooi design, onderhouds arme riemaandrijving.

Usb oplader in de verstelbare stuurpen.

Nexus 7 versnellingsnaaf.

CORTINA COMMON BASIC DAMES 
Jet Black Matt, ook in Heren uitvoering te 

verkrijgen. Het moderne frame van de 

Common, in de meest eenvoudige uitvoering.

Drie versnellingen en terugtraprem.

CORTINA U4 FASHION DAMES  
Elegance Green Matt / Jet Black Matt

De meest luxe Cortina U4.

7 versnellingen, Naafdynamo, 

Handremmen.

CORTINA U4 DENIM DAMES
Ook in heren uitvoering te verkrijgen.

De meest luxe Cortina U4.

8 versnellingen, Naafdynamo,

Handremmen.

CORTINA U4 FASHION HEREN  
Jet Black Matt

De meest luxe Cortina U4.

7 versnellingen, Naafdynamo, 

Handremmen.07

09

11

08

10

12

€ 799,-

€ 799,- € 799,-

€ 999,-

€ 999,- € 579,-

                   / ADVIES LIFESTYLE EN ADMINISTRATIE
VOOR AL UW VRAGEN OVER DE ALLERBESTE TASSEN OF BIJPASSENDE ACCESSOIRES

G e rr i e
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CORTINA U1 HEREN 

Black Matt met trugtraprem, ook in 

dames variant. Fiets zonder toeters, 

maar wel met een bel.

 
€ 849,-

 
€ 639,- € 849,-

CORTINA COMMON FAMILY 
Modern frame, speciaal voor de papa’s, mama’s, 

opa’s en oma’s. Meer ruimte tussen zadel en stuur. 

Dubbele standaard en stuurslot.

In verschillende kleuren leverbaar

CORTINA COMMON DAMES 
Ook in heren uitvoering te verkrijgen.

Dragers met Atran Velo System (AVS)

Drie versnellingen. In verschillende kleuren leverbaar

CORTINA COMMON HEREN 
Elegance Green Matt

Modern design en coole gadgets, Verlichting via naafdynamo

Verstelbare stuurpen, Nexus 7 versnellingsnaaf

In verschillende kleuren leverbaar

CORTINA COMMON DAMES 
Modern design en coole gadgets 

Verlichting via naafdynamo

Verstelbare stuurpen, Nexus 7 versnellingsnaaf

In verschillende kleuren leverbaar13

15

17

14

16

18

GAZELLE ESPRIT 7 SHIMANO NEXUS
Sportieve prestaties met 1, 3 of 7 versnellingen.

Stevige bagagedrager en geintegreerde voorlamp.

Koplamp en achterlicht werken op naafdynamo.

Esprit 3 € 629,-   /   Esprit Terugtraprem € 499,-  

CORTINA U4 FAMILY 

7 versnellingen, meer ruimte tussen zadel en stuur.

Dubbele standaard en stuurslot.

In verschillende kleuren leverbaar.

CORTINA MOZZO N8 HEREN  

Onderhoudsarme riemaandrijving.

Nexus 8 versnellingennaaf.

In verschillende kleuren leverbaar.

CORTINA MOZZO N8 DAMES  

Onderhoudsarme riemaandrijving.

Nexus 8 versnellingennaaf.

In verschillende kleuren leverbaar.

GAZELLE MISS GRACE 7 SHIMANO NEXUS  
Stoer, elegant en bijzonder praktisch. 

Dubbele pootstandaard en stuurblokkering. 

In meerdere kleuren verkrijgbaar.

19

21

20

24

22

CORTINA U4 FAMILY 

3 versnellingen, meer ruimte tussen zadel en stuur

Dubbele standaard en stuurslot

In verschillende kleuren leverbaar

 
€ 429,-

€ 899,- € 739,-

 
€ 1049,-

€ 799,- € 1049,-

€ 799,-

€ 699,-

GAZELLE HEAVYDUTYNL 7 SHIMANO NEXUS

Dubbele pootstandaard en stuurblokkering. 

In meerdere kleuren verkrijgbaar

HeavyDutyNL 3 Shimano Nexus     € 729,-     23

€ 799,-

       / WERKPLAATSCHEF
HET AANSPREEKPUNT VAN DE WERKPLAATS (PLANNING)

C e e s LIFESTYLE FIETSEN
61 62



S H O W R O O M ,  W I N K E L ,  W E R K P L A AT S   →

Vaak zie je dat rubrieken zoals deze titels als ‘Achter de schermen’ of ‘Backstage 

bij…’ meekrijgen. Maar in het geval van een bezoek aan het spiksplinternieuwe 

pand van Joop van Voorthuizen zie je direct dat hier bij Joop allerminst sprake is 

van geheimzinnige achterkamers. Of beter gezegd; ervaar je dat hier allerminste 

sprake van is. Wat je ziet is wat je krijgt. Of kunt kopen natuurlijk. 

Want eenmaal binnen beleef je een oase van ruimte die bewegings- én gastvrijheid 
ademt. Bewegingsvrijheid door de ruime corridor, heldere doorkijkjes en brede paden. 
Gastvrijheid door een combinatie van vriendelijke gezichten, warme uitstraling en 
duidelijke bewegwijzering. Omdat ook, of misschien wel juist, in dit geval het cliché ‘een 
beeld zegt meer dan 1000 woorden’ opgaat (laat staan meerdere foto’s), geeft Joop jou 
graag een visuele rondleiding.

Van buitenaf
Zodra het terrein in zicht komt zie je het logo van Joop trots op de voorgevel prijken. 
Wanneer je vervolgens dichterbij komt zie je, bij wijze van voorproefje, in de vele ramen 

je bent aan het goede adres. 

Bij binnenkomst

de werkplaats, is het eerste dat opvalt de hoge corridor met aan beide zijden van de 

Een rondleiding in de 
wereld (en werkplaats) 

van Joop
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born.eu

XTRA BAR
ORANGE

Feel Born

Again

XTRA BAR
BANANA

Nieuwe werkplaats 
helemaal van deze 
tijd en klaar voor 
de toekomst!

De showroom
In principe verdient het hele pand het 
predicaat ‘showroom’. Maar in dit geval 
worden de gedeeltes bedoeld waar de 

Zo vind je op de begane grond de afdeling 
met eBikes en scooters, terwijl je boven 
op de juiste verdieping bent voor reguliere 

Ook vind je hier de mountainbikes, race- en 

De winkel 
Voor alle accessoires, losse onderdelen en 

Bij Joop word je persoonlijk geadviseerd 
over de producten die zo optimaal mogelijk 
aansluiten bij jouw verhaal, ambities  
en wensen. 

De werkplaats 
De naam zegt het al, en hoewel iedereen bij 
Joop zijn of haar werk natuurlijk vol passie 
doet, is dit de plaats waar het échte werk 
in de traditionele, ambachtelijke betekenis 
van het woord gedaan wordt. En het moet 
gezegd, het is toch ook wel een klein beetje 
de grote trots van het nieuwe pand. Verwar 
‘traditioneel’ en ‘ambachtelijk’ trouwens niet 
met ‘ouderwets’, want deze nieuwe werkplaats 
is met alle technieken en digitale systemen 
helemaal van deze tijd en klaar 
voor de toekomst!

In principe 

verdient het 

hele pand 

het predicaat 

‘showroom’

P R O F E S S I O N E L E  W E R K P L A AT S
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Aanbod
Trekking fietsen

GAZELLE CHAMONIX T27 30 
 

 

€ 1199,-

€ 1499,- € 1199,-

SENSA SUPERLITE DISC HEREN

GAZELLE MARCO POLO URBAN 8

 

GAZELLE CHAMONIX T30 30   

GAZELLE CHAMONIX S8 

01

03

05

02

04

06

SCOTT SUB SPORT 10 MEN

SCOTT SUB SPORT 20 LADY  SCOTT SUB SPORT 20 MEN  

SENSA CINTURA BELT-DRIVE SILVER  

SCOTT SUB SPORT 10 LADY

SENSA CINTURA BELT-DRIVE BLACK  

07

09

11

08

10

12

T
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k
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n

TREKKING FIETSEN

SENSA TRAVEL LITE DISC DAMES

€ 999,-

€ 1124,- € 1024,-

€ 1299,-

€ 1324,- € 1324,-

€ 1299,-

€ 999,- € 999,-
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€ 899,- € 899,-

SCOTT SUB SPORT 30 LADY SCOTT SUB SPORT 30 MEN

13 14

       / MONTEUR IN OPLEIDINGAr c o 

Servicepunt
Scherpenzeel

             /  SERVICEPUNT SCHERPENZEELAd r ia a n
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ALPINAFIETSEN.NL

FIETSEN IS SPELEN EN 
AVONTUUR. KINDEREN 
VOELEN ZICH STOER. 
HET VERGROOT HUN 
WERELD EN ERVAREN 
MEER VRĲ HEID. ALPINA 
MAAKT VOOR ALLE 
KINDEREN IN DE LEEFTĲ D 
VAN 2 TOT 12 JAAR DÉ 
FIETS VAN HUN DROMEN. 
MOOI EN VAN DE 
ALLERBESTE KWALITEIT.



Aanbod
Onze specials

PFAU-TEC COMBO  

V.A. 
€ 1699,-

V.A. 

€ 4999,-

PFAU-TEC C2

GAZELLE AMI C7 HMS  

PFAU-TEC COMFORT DRIEWIELER  

01

03

05

02

04

PFAU-TEC ALLY

V.A. 
€ 3999,-

V.A. 
€ 2899,-

V.A. 
€ 1599,-

Joop van Voorthuizen!

THE BRAND NEW

EMERALD GREEN

        / SPECIAL SPECIALISTB e r t

V.A. 

€ 2499,-

PFAU-TEC SCOOTER TRIKE DRIEWIELER 
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Wie ben je en waar hou jij je zoal mee bezig?
Mijn naam is Peter, Peter van de Kemp om precies te zijn, 
ben 79 jaar oud en woon al 28 jaar in Scherpenzeel. De 
afgelopen acht jaar stond mijn leven in het teken van het 
volledig verzorgen van de mantelzorg voor mijn lieve vrouw 
Elisabeth, waar ik 46 jaar mee getrouwd ben geweest. Sinds 
zij afgelopen jaar helaas is overleden woon ik alleen, maar 
ben ik desalniettemin gelukkig helemaal zelfstandig en dus 
in staat om lekker bromscooter te rijden in de omgeving. 
Deze hobby was ook voor, en tijdens, de ziekte van mijn 
vrouw mijn voornaamste uitlaatklep. Voorheen ging ik 
regelmatig naar Indonesië. Niet met de scooter hoor, 
haha, maar met het vliegtuig. De eerste twee keer ben 
ik er geweest op uitnodiging van de Indonesische politie, 
als dank voor mijn inspanningen als vrijwilliger voor 

volgden. Omdat ik me er om onverklaarbare redenen 
enorm thuis voel ben ik in het kader van vakanties nog 
vaak gegaan. En wanneer ik in Nederland thuis ben laat ik 
de televisie bij voorkeur uit en pak ik graag een goed boek.

Ik weet niet of het mijn eerste herinnering is of dat het me  
zo vaak en levendig is verteld waardoor het een herinnering 

 

aan werk verbonden. Zo had mijn vader bijvoorbeeld 
een kruidenierswinkel en kreeg ik de nobele taak om de 

Oók twee wielen maar minder werk gerelateerd is de motor 
die ik lange tijd privé heb gereden.

Waar ken jij Joop van? En wat is jouw ervaring 
met hen?
Omdat ‘Bets’, zoals ik mijn vrouw vaak noemde, motorrijden 
een wat te gevaarlijke hobby begon te vinden ben ik er 
voor haar gemoedsrust rond mijn vijftigste mee gestopt. 
Geven en nemen hè, een huwelijk, en het laatste wat je wilt 

is dat de vrouw waar je zoveel van houdt ongerust thuiszit 
terwijl jij de Nederlandse wegen verovert. Een jaar of twaalf 
geleden vonden we met de brommer een compromis 
waarmee ze zich een stuk minder zorgen hoefde te maken 
of ik al dan niet weer veilig en gezond huiswaarts zou keren. 

Voorthuizen in Renswoude verwezen als zijnde een goede en 

goed bekend staat. En terecht als je het mij vraagt, en het 
wordt mij gevraagd, nietwaar?

Met wie heb jij jouw mooiste moment(en) op de 
scooter gedeeld? En natuurlijk: welke?

in de praktijk bleek dat je daar niet ver mee komt. Niet ver 
genoeg naar mijn smaak in elk geval. Een jaar later wisselde 
ik deze dus alweer in voor een bromscooter en ik kan je 
vertellen; dat gaat een stuk beter op de afstanden. Vanaf dat 
moment begon ik weer de recreërende kilometervreter als in 
mijn beste motorrijdagen te worden, waarbij afstanden van 
100 kilometer per dag allesbehalve uitzonderingen waren. 
De verste afstand die ik op mijn scooter afgelegd heb is 230 
kilometer door en rond de Noordoostpolder. Inmiddels heb 
ik, geloof ik, alweer mijn zesde of zevende bromscooter bij 

maar het is echt nog een zaak waar de klant koning is! 
En clichés zijn clichés omdat ze waar zijn hè…

En tot slot, waar brengt de scooter jou in de 
(nabije) toekomst naartoe?
Inmiddels ben ik bijna 80 dus dat persoonlijke record van 
230 kilometer ga ik waarschijnlijk niet meer verbreken. Maar 
lekker rondrijden blijf ik zeker zo lang mogelijk volhouden. 

stoer dat “opa” nog steeds op de scooter komt en ook mijn 
relaties op het Artillerie Schietkamp in Oldebroek blijven 
mij uitdagen om vooral op de scooter te komen blijven 
buurten. Ik moet zeggen dat de positieve 
energie van deze mensen brandstof 
is die mij én mijn scooter nog wel 
even vooruit helpen tuffen. 

Achter op de 
scooter bij: 

Peter
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Aanbod
(E)Scooters

NIU UQI+ GT  

V.A. 
€ 1899,-

V.A. 
€ 2099,-

V.A. 

€ 2499,-

SYM FIDDLE II

NIU MQI+ SPORT 

NIU UQI SPORT 

NIU NQI SPORT 

01

03

05

02

04

06

(E
)S
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SYM FIDDLE III

V.A. 
€ 2699,-

V.A. 
€ 1649,-

V.A. 
€ 2099,-

SYM MIO  SYM ORBIT III 

07 08

V.A. 
€ 1999,-

V.A. 

€ 1649,-

SYM SYMPHONY ST  SYM ORBIT II

09 10

V.A. 
€ 1549,-

V.A. 
€ 2299,-

PEUGEOT KISBEE BLACK EDITION PEUGEOT KISBEE RS

11

V.A. 
€ 1699,-

V.A. 
€ 1699,-

       / SCOOTER SPECIALISTJo e y
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VANUIT ONZE 

NIEUWE PLEK

JOOP.

 Barneveldsestraat 13  -  3927 CA  Renswoude  -  0318 57 17 61 

Servicepunt:  Beukenlaan 34a  -  3925 JL  Scherpenzeel  -  033 277 85 56

prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

2200 M2

FIETSPLEZIER 
EBIKES, MTB, RACEFIETSEN,

KINDERFIETSEN, (E-)SCOOTERS
EN NOG VEEL MEER..


