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secretaris van de club en vertelt enthousiast

een naam te bedenken. Uit de vele inzendingen

heeft het toenmalige bestuur de naam 'Dust'n
Mud'gekozen. Wel een naam die past bij een
c

pure mountainbikeveren igingl
Een eerste bijeenkomst voor mountainbike_
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fanaten werd door onze huidige voorzitter
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Frank Verkoijen georganiseerd in een zaaltje
boven cafe'De Vergulde Caper'jn Venlo. Door
de enorme opkomst moesten mensen langs de
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muren en zelfs op de gang blijven staanlAl snel
tot een eerste gezamenlijke rjt besloten.
Op die eerste zondag meldden zich 38 mounwerd

Opvallende naam

"De officiele naam'Dust'n Mud mountain
bikevereniging Venlo'is op originele wijze
verkregen", vertelt Eric stappers ons. Eric is

0

E6

BIKEFREAK

r,

$

&

DUST 3N MUD VEN LO

over de beginjaren. ,,ln de eerste maanden na
de oprichting in 2o03, is aan de leden gevraagd
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tainbikers. Daarna is er een bestuur gevormd,
hebben wij ons formeel aangemeld en inge_
schreven bij de Kamer van Koophandel jn het
verenigingenregister. Het begin was er!"

Vier windstreken

"Eigenlijk zitten we hier in Venlo best uniek',,
vertelt Eric verder. "Je kunt hier als mountajnbiker geweldig f ietsen. tn de richting van de vier
windstreken strel<l<en zich bosgebieden uit met
uitdagende singletracks. In het noorden kun
je naar de Maasduinen rijden. Een heel mooi
gebied met heide en duinen. In het oosten ligt
Duitsland met veel bos, water en de nodige
hoogteverschillen. Richting het zuiden vind je
iets bijzondersl Tussen Venlo en Roermond ligt
er over een lengte van 3o km een natuurlijke

richel verscholen in het bos. Deze richel wordt

de'steiirand' genoemd. Deze,steiirand' heeft
een maximale hoogte va n bo m boven NAp en is
2,5 miljoen jaar geleden gevormd door de Maas.

Tijdens de training kun je dit hoogteverschil
talloze malen op en af fietsen. Een u n iek gebied
dat uitpuilt van de singletracks. Tenslotte biedt

het westen de bossen van de Blerickse Bergen
en de Heldense Bossen: een veelbezocht bikers-

paradijs, al is het zand 's zomers wel erg losl"

Trainingen

"'Dust 'n Mud' telt momenteel 45 Ieden. De
jongste is t4 en de oudste is 59 jaar. Helaas zijn
er slechts 5 dames lid. Het merendeel van onze
leden is tussen de 35 en 5o jaar.
Onze club heeft momenteel uitsluitend toerrij-

ders, waaronder enkele ex-wedstrijdrijders. ln
het verleden zijn we ook wel een 'springplank'
geweest voor verschillende snelle bikers die
uiteindelijk gekozen hebben voor een sponsorteam. De sfeer in de club is in ieder geval goed
en iedereen beleeft bij ons lol aan zijn sport.
Een belangrijk punt!"

"We hebben gedurende het hele jaar twee
trainingen per week", legt Eric uit. "Op woensdagavond duurt de training anderhalf uur en op
zondagochtend komen we uit op drie uur. Normaal gesproken wordt er vanwege de veiligheid

gefietst in groepen van vijf tot tien personen.
Op zondagochtend maken we ook vaak gebruik
van toertochten in Belgie, Limburg en OostBrabant. Een sterk punt is dat je op de twee
vaste trainingsdagen altijd wel iemand vindt
om mee te fietsen. Het zijn allemaal liefhebbers die houden van het sporten in de natuur.
De trainingen zijn afwisselend en natuurlijk
stoppen we af en toe ook eens bij een gezellig
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"ln Nederland nemen we veelvuldig deel

Tegelen, Stinissen Service uit Venlo en de Firma

mountainbikefilm 'Follow Me' van het canaAnthill Films naar een lokale bioscoop
in Venlo te halen. 'Follow Me' is een modern
portret van de mountainbike-lifestyle. De film

Kessels uit Ospel."

gaat terug naar de basis en herinnert ons eraan

de populaire toertochten en de grotere bikeevenementen zoals Limburgs Mooiste, de lvlergelheuvelland 2-daagse, de Specialized Toer-

Onze sponsors maken veel mogelijk. Clubspon-

sor is dit jaar Tweewielerzaak John Knoops uit
Mierlo. Hoofdsponsors zijn de Rabobank Venlo/

Premidre

"We hebben dit jaar trouwens iets bijzonders
weten te regelen voor onze leden. Zoals veel
clubs hadden we in het verleden al eens uitgepakt met een clinic, een technische avond of
een lezing over gps, hartslagmeters ofvoeding.
Afgelopen juni is 'Dust 'n Mud' erin geslaagd
de Nederlandse premiEre van de spectaculaire

waarom we zoveel lol hebben met fietsen. Je
ziet's werelds beste downhillers, freeriders en
slopestylers op de mooiste fietslocaties zoals
bijvoorbeeld de ruige'coast mountains' van
het Canadese British Columbia. We hebben via
internet contact gezocht met de filmmakers
en hebben vervolgens een deal kunnen sluiten.
Een super geslaagde avond! Op'You Tube' kun
je trouwens de trailer van de film zien."

Avontuur
aan

tocht in Culpen, de Shimano Fiets Challenge

en

natuurlijk de Bart Brentjens Challenge.
Ook organiseren wij elk jaar een leuk bikeweekend in Belgi€ of Duitsland. Daarnaast is er
regelmatig een lid dat met een voorstel komt
voor een'speciaal project' in het buitenland",
lacht Eric tot besluit. "Enkele jaren geleden
bijvoorbeeld hadden we startkaarten voor de
zware, roo kilometer lange 'Hell of the North

cotswolds'-toertocht in Engeland. ook in de
Belgische Ardennen, de Duitse Eifel en de ltaliaanse Dolomieten hebben we schitterende
trails ontdekt. Vorig jaar zijn we met een aantal
leden weer naar Engeland afgereisd, maar nu
voor een speciale clinic met Bart Brentjens!
We bezochten daar het spectaculaire Bikepark
van Kielder (www.visitkielder.com) vlakbij de
Schotse grens. Een unieke locatie die de moeite
waard is om eens te bekijken en te ervaren.
Mountainbikeroutes van verschillend niveau,

uitdagende singletracks en pittige stukken
'North Shore' - je weet wel, die bekende houten
vlonders. Met extra tips en professionele uitleg
van Bart hebben we daar gedurende vier dagen
een geweldige tijd gehad!"

lnfo: www.dustnmud.nl
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