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Fiets op brede sloffen
Met de fiets door het land rijden. Dat valt niet mee. Met een fatbike
gaat dat wel. Sinds begin dit jaar importeert akkerbouwer Pieter van
der Eijk uit Swifterbant Sandman deze fietsen met brede banden.

H

et idee ontstaat in Australië tijdens
een fietswedstrijd waaraan akkerbouwer Pieter van der Eijk in
2012 meedoet. Hij ziet daar
mountainbikes met extreem dikke banden. De
zogenoemde fatbikes. Ze zijn perfect om mee
door het land te rijden. Terug in Nederland
neemt hij contact op met de eigenaar van het
Belgische fietsenmerk Sandman. “Ik zei hem
dat ik de fiets wilde introduceren in de landbouw. De boer moet op de fiets in plaats van
op de quad. Fietsen is duurzamer en een stuk
gezonder.” Het merk Sandman ontstond in
1997 toen grondlegger Koen Viaene een MTB
trip door Alaska wilde maken. Om de sneeuw
te bedwingen had hij een mountainbike nodig
met heel brede banden.
Inmiddels is er een showroom op de eerste
etage van voormalig proefboerderij de
Minderhoudhoeve in Swifterbant, de plek
waar Pieter samen met zijn vader en broer
boert nadat hij elf jaar geleden vanuit
Waddinxveen naar de Flevopolder kwam.
De fatbikes die Van der Eijk verkoopt zijn
mountainbikes met banden tot 12 cm breed.
“Het zijn dus terreinfietsen. Door het grote
contactoppervlak en de lage bandendruk van
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0,3 bar kun je gemakkelijk over stoppelland of
door de modder rijden. Ook fietsen op
geploegd land is geen probleem.” Dat moet je
eens met een gewone fiets proberen …

Dikke banden
Farmbikes heeft voor de boer twee modellen
in het pakket, de Sandman Atacama en de
Sandman Gobi. De fietsen kosten respectieve-

lijk 1.599 en 2.499 euro. Een flinke prijs maar
nog altijd goedkoper dan een quad.
De fietsen zijn verkrijgbaar in verschillende
wielmaten: 27,5, 29+ en de standaard 29-versie. Ze hebben een aluminium frame en dito
voorvork. De velgen van de fietsen zijn 55
mm breed. De Gobi is ook leverbaar met een
80 mm velg. Het contactoppervlak van de
band met de grond wordt daardoor nog groter.
Tussen de voorvork passen banden met een
breedte van 10 tot 12 cm. Rij je zo’n band
overigens ooit lek, dan moet je rekenen op
een fikse kostenpost. Een band voor een fatbike kost namelijk tussen 80 en 260 euro. De
prijs van de VeeTireCo-band die standaard
om de Sandmans liggen, bedraagt rond 100
euro. Standaard hebben de fietsen 10 of 11
versnellingen, maar er zijn er ook zonder.
“Dan kan er ook geen rommel in de derailleur en de tandwielen komen.”
Kopers kopen de fatbikes als rolling
frame: wielen, frame, banden en trapas.
“Verder stel je de mountainbike helemaal zelf samen. Versnellingen, zadel,
stuur. Alles is naar wens te monteren.
Dat mag je zelf doen, maar ik kan
daar ook voor zorgen.” ◀
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