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399,-
E-Bikes van Matrabike.... Altijd voordeliger
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Topmerken, rechtstreeks van fabrikant naar klant - 100% garantie -

Keuze uit tientallen modellen - Gratis thuisbezorgd - E-Bikes al vanaf 

E-Bikes van Matrabike.... Altijd voordeliger

E-BIKE 9800  HT -  Elektrische Citybike met maar liefst
8 Shimano Nexus versnellingen en 24 Volt accu
voor tientallen kilometers comfortabel rijgenot

VAN 2499,- 799,-

Volledig uitgerust met de nieuwste 

technologie van Shimano. 

V-brake remsysteem. 

VAN 1599,- 899,-

De motor is mooi verwerkt in het

voorwiel en beschikt over 180 Watt

motorvermogen. 

Silent Force       SF 0101 E-Bike met Shimano 6 schakelsysteem
en krachtige 36 Volt accu. Actieradius tot 
80 kilometer fietsen met wind in de rug.

Matrabike, de Grootste en Goedkoopste Online leverancier met 9 winkels.

Stadsfietsen - Racefietsen - E-Bikes - Vouwfietsen - Oma/Opa - Transporters

Cruisers - BMW - Mountainbikes - Met volledige Garantie - 

KOM, KIJK en VERGELIJK... Uw fiets vindt u bij Matrabike !

WAALRE - Willibrorduslaan 31 - ☎ 040 -2223530 - Geopend  Dins. t/m  Vrij. 17 - 20 uur - Zat.10 - 16 uur
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Team SG Were Di 
schittert op Skills Talents

Het winnende team van Techniek & Ontwerp.

Bij de Skills Talents Nether-
lands in Zwolle zijn de zes
teams van het VMBO van SG
Were Di Valkenswaard dik in
de prijzen gevallen. In de ca-
tegorie Techniek & Ontwerp
behaalde het team van Tom
Hertroys, Dave Jacobs en
Nick van Deursen de eerste
prijs. 
Bij Media & Vormgeving pak-
te het team van Jolijn Vaes-
sen, Merel Borrenbergs en
Roxy van Kememade de der-

de prijs. De teams Mobiliteit
& Voertuigen en Electro & In-
stallatie behoorden tot de zes
beste teams in hun categorie.
Staatssecretaris Dekker reikte
de prijzen uit. Nog aanspre-
kender was de tweede plaats
bij de strijd tussen de provin-
cies. Brabant werd hierbij
tweede. Het team van Bra-
bant bestond uit negen
teams, waarvan zes teams
van Were Di. 
De team vakwedstrijden wor-

den georganiseerd door de
Stichting Skills Netherlands in
samenwerking met VO-raad
en het ministerie van onder-
wijs. Tijdens de voorrondes
deden teams van meer dan
100 scholen mee. De zes be-
ste teams van tien catego-
rieën mocht naar de finale op
het Deltion Collega in Zwol-
le. 
Lees verder:
http://www.skillstalents.nl/w
edstrijden/uitslagen-2014

Spirituele avond
Stichting DEVA houdt op
donderdag 3 april een spiritu-
ele avond in De Horizon,
Amundsenstraat 5 in Valkens-
waard. Gerrit Jansen doet de-
ze avond helderziende waar-
nemingen via geboortedata.
De avond begint om 20.00
uur. De entreeprijs bedraagt
€ 6,-. 
Kijk voor meer informatie op
www.stichting-deva.nl.

Ruilbeurs
Postzegelvereniging Valkens-
waard e.o. houdt op zondag
6 april weer een ruilbeurs.
Van 10.00 tot 12.30 uur in
Buurthuis D’n Turfberg, Van
der Clusenstraat 4 in Valkens-
waard. Bezoekers kunnen er
terecht voor postzegels, mun-
ten, markclips et cetera. De
entreeprijs bedraagt € 1,50.

Bert van der Kroft over zijn fietstocht voor het goede doel

In vijf miljoen trappen van
Valkenswaard naar Thailand

Een groot avontuur voor Bert van der Kroft. (foto Jurgen van Hoof)

door Ties Cleven

Het zal niet de eerste keer
zijn dat de Valkenswaarde-
naar aan een lange fietstocht
begint. ‘Ik heb het langeaf-
standsfietsen ontdekt na het
overlijden van mijn echtge-
note, zo’n zes jaar geleden.
Ik wilde toen gewoon even
iets voor mezelf gaan doen.
Uiteindelijk ben ik in 2010
naar Santiago gefietst.’ Maar
daar is het niet bij gebleven.
Onder andere een tocht naar
Rome en een fietsvakantie in
Myanmar zitten inmiddels in
de benen. ‘Het mooie aan
langeafstandsfietsen is dat je
het landschap heel langzaam
ziet veranderen. Het verschil
tussen ’s morgens en ’s
avonds is nihil, maar over

goede doelen. Van deze or-
ganisatie ben ik inmiddels al
bijna dertig jaar lid.’ Het an-
dere goede doel is een klei-
nere organisatie. ‘Future Kids
Ghana is een project van
mijn schoondochter. Zij is
oorspronkelijk Ghanees en
heeft in dat land op school
gezeten. Er is daar nog een
hoop te verbeteren. Voor die
school zet zij zich in.’

Route

Omdat de voormalig zelf-
standig ondernemer al veel
heeft gefietst is er niet speci-
fiek aan training gedaan. ‘Ik
ben geen uitgesproken sport-
man, maar 80 tot 90 kilome-
ter per dag moet ik kunnen
halen. Het belangrijkste is dat
je er mentaal klaar voor
bent.’ De route is in grote lij-
nen al uitgezet. ‘Op mijn site
kun je zien hoe ik ga rijden.
Tot aan Istanbul heb ik de
route al precies uitgezet.
Hoewel dit natuurlijk nog wel
kan veranderen. Als een lo-
kale bewoner bijvoorbeeld
zegt dat een andere weg

Op zaterdag 5 april begint voor Bert van der Kroft (62) uit
Valkenswaard het avontuur van zijn leven. Om elf uur ’s
morgens start hij op de Markt aan een fietstocht van Val-
kenswaard naar het zuiden van Thailand. Hij legt de reis van
zo’n 17.000 kilometer af voor twee goede doelen: Future
Kids Ghana en het Stop Tetanus project van Kiwanis Interna-
tional. De tocht zal naar verwachting zo’n tien maanden du-
ren en gaat door zeventien landen. ‘Het belangrijkste is dat
je er mentaal klaar voor bent.’

een langere reis is dat verschil
heel groot.’ 
De goede doelen zijn niet zo-
maar gekozen. ‘Het Stop Te-
tanus project is momenteel
een wereldwijd project van
Kiwanis, een oorspronkelijk
Amerikaanse organisatie die
zich inzet voor verschillende

mooier is om te fietsen, pak ik
die weg misschien wel.’
‘Ik kijk echt uit naar de passa-
ge in Iran. Dat land heeft iets.
Het krijgt heel vaak negatieve
publiciteit, maar van andere
fietsers hoor ik veel geweldi-
ge ervaringen’, zegt hij. ‘Ook
Tibet lijkt me heel mooi, maar
daar kan je alleen doorheen
als je dat ter plekke regelt
met een reisorganisatie, en
dat is heel duur. Ik ben dus

benieuwd hoe dat gaat uit-
pakken. Anders moet ik een
ander parcours gaan uitstip-
pelen.’
Van der Kroft denkt dat de
tocht met een budget van in
totaal ongeveer 30 euro per
dag te financieren is. ‘Je staat
er van te kijken hoe goed-
koop dit eigenlijk is’, vertelt
hij. ‘Fietsen is geen dure ma-
nier van reizen, zeker niet
buiten Europa. Ik maak bij-
voorbeeld gebruik van een
website van fietsers voor fiet-
sers. Daarop kun je slaap-
plaatsen bij mensen thuis vin-
den. Daarnaast neem ik een
tentje en een speciaal kook-
setje op benzine mee. Maar
veel zal je ook onderweg
moeten aanschaffen. Je kunt
tenslotte moeilijk voor een

jaar schone onderbroeken
meenemen.’

Voor meer informatie over
deze tocht en om Bert te
sponsoren kan een kijkje
worden genomen op
bert.kroft.nl


