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sport internationaal

Bridge Cape 
Pioneer Trek

Twee Cube-Nutswerk teams in Zuid-Afrika

Verkenning

Buffelsdrift is een groot reservaat waar onder 
andere olifanten, giraffes, neushoorns en buf-
fels in het wild rondlopen. En daar mag je door-
heen fietsen? Gaaf! Na een bakkie koffie ging 
het richting ‘Kleinplaas’, waar een mooi chalet 
op ons wachtte. Op zaterdag mochten wij vanaf 
12 uur het parkoers van 15 kilometer verkennen. 
“Technische passages” en “heel gave uitzich-
ten”, waren de conclusies na afloop. Mede door 
de warmte (28 graden) was het toch een fikse 
rit geworden, maar dit werd ruimschoots goed-

gemaakt door de organisatie Dryland, die de 
rijders bij de inschrijving een grote gevulde tas 
had meegegeven.

Proloog

Op de dag van de proloog was de eerste start 
voor Matthijs Eversdijk en mijzelf, Liwald 
Doornbos; samen vormden wij team 27. Vanaf 
het begin wilden wij echt voor het podium 
gaan. Helaas gooide een lekke band van mij op 
de helft van het parkoers roet in het eten. Na de 
reparatie was het alweer ‘prijs’ met Matthijs die 

ten val kwam. Als een echte Zeeuw sprong hij 
direct weer op de fiets, maar helaas was de pech 
nog niet voorbij! Ik reed wederom lek en dat 
kostte tijd. Na de aankomst bleek dat Matthijs 
een flink gat in zijn knie had, waar toch echt drie 
hechtingen voor nodig waren. 
Ondertussen was team 26 met teamleden Micha 
de Vries en Willem van Heerdt ook onderweg. 
Willem was tijdens deze Cape Pioneer de co-
rijder van Micha; twee taaie mannen bij elkaar! 
Beiden reden zeer sterk en realiseerden een 
tijd van 42 minuten. Mathijs en ikzelf finishten 
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door onze pechdag in 44 minuten. Na deze dag 
stonden wij 10e overall; Micha en Willem waren 
7e overall. 

eTaPPe een 

Dit was een etappe over 103 kilometer en 1700 
hoogtemeters, met vertrek vanaf Buffelsdrift 
Oudtshoorn naar Calitzdorp. Tot 50 kilometer in 
de race bleef er een grote groep bij elkaar, waar-
bij het gemiddelde tempo op 29 km/u uitkwam. 
Vanaf dat moment begonnen de klimmetjes één 
voor één zwaarder te wegen. Micha en Willem 

konden samen een mooi tempo rijden, om na 
70 kilometer Matthijs en mijzelf tegen te komen 
met een lekke band. Nadat de binnenband was 
vervangen, was het na twee minuten weer het-
zelfde liedje! Toch gingen we vol goede moed 
door richting finish, om na 4.22 uur te finishen 
als 7e bij de elites - mét flinke spierkramp! 
Ondertussen was team 26 al binnen, met een 
waanzinnige tijd van 4.08 uur en een 1e plek bij 
de Masters! 
In het algemeen klassement kwam Cube-
Nutswerk nu op de eerste plaats bij de Masters 

met 17 minuten voorsprong. Een schitterende 
prestatie! ‘s Middags werden wij uitstekend 
gemasseerd met het oog op de koningsetappe 
van de volgende dag. Vanaf Calitzdorp over de 
Swartberg naar het plaatsje Prince Albert; 85 km 
en 2.760 hoogtemeters, plus een prijzengeld 
van 100.000 rand (10.000 euro)!

eTaPPe Twee

Zoals elke dag ging om zes uur de wekker voor 
het ontbijt. Het beloofde een zware etappe te 
worden, met als toetje de beruchte Swartberg-

Na een vermoeiende reis 
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pas, een ‘col’ van 12 km met 1100 hoogtemeters. 
Om half 8 klonk het startsignaal, waarna er rus-
tig door Calitzdorp werd gereden. Eenmaal in 
de wildernis werd er meteen flink gas gegeven, 
mede door het hoge prijzengeld van vandaag. 
Mathijs en ikzelf konden goed meekomen in 
de kopgroep tot aan waterpunt 1. Hierna begon 
het vele klimwerk met af en toe hele gave down-
hills. Wij reden op dat moment voor plek drie. 
Jammer genoeg konden we dit niet vasthouden 
op de Swartbergpas en moesten we genoegen 
nemen met een 4e plek. Wel schoven we flink op 
in het algemeen klassement, met een 6e plaats 
overall. 
Voor Cube-Nutswerk team 1 was het vandaag 
een mooie dag! Micha en Willem startten in de 

leiderstrui, met 15 minuten voorsprong op kop-
pel twee. Toch waren er ook vandaag weer veel 
lekke banden, waaronder één van Micha. Ze ver-
loren tijd en ook de aansluiting met de sterkere 
groepen. Na bijna vijf uur in het zadel te hebben 
gezeten, kwamen ze als tweede boven op de 
zware pas. Ook in het algemeen klassement 
blijven ze steken op plaats twee. 

eTaPPe drie

Om halfacht in de ochtend vertrok de etappe 
van Prince Albert naar het plaatsje De Rust, over 
109 kilometer en 1500 hoogtemeters. De eerste 
45 kilometer tot aan het eerste waterpunt zou-
den vlak zijn. Wij Nederlanders verstaan onder 
‘vlak’ echter iets anders dan de Afrikaanse 

bevolking. Lange gravelpaden die continu op 
en af lopen zijn hier vlak. Vanaf waterpunt 1 - 
ook vandaag weer top geregeld met ‘Scooter 
girls’ - ging het over in een steile beklimming 
van vijf kilometer met veel losse stenen. Af en 
toe moest er gelopen worden. Ik reed mijn band 
kapot, maar deze kon gelukkig snel gemaakt 
worden met ‘tubekit’. Een handig hulpmiddel, 
waarbij je met behulp van een soort schroeven-
draaier en een dik touwtje het gat opvult en de 
band weer kunt oppompen. Ideaal! 
Tegen het einde kwamen Cube-Nutswerk team 
1 en team 2 samen in de afdaling naar Meirings-
poort. Daar aangekomen ging het voluit op de 
mooie weg tussen de bergen door. Te lastig om 
te beschrijven op papier, dus google de naam 
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maar eens. Heel bijzonder! Mathijs en ik won-
nen de sprint om de vierde plek van het Asrin 
Cycling Team. Micha en Willem konden hun plek 
vasthouden en als eerste masters over de finish 
komen. 

eTaPPe Vier

‘Een etappe van 64 kilometer, dat doen we wel 
even. Ook met 1894 hoogtemeters? Ja, dan 
wordt het iets langer.’ De eerste 24 kilometer 
van de etappe klommen we van De Rust richting 
Louvain Guest Farm in Herold, over een mooie 
jeeptrack richting Kamanasi. Dat is een gebied 
waar je niet georganiseerd mag komen, maar 
voor de Bridge Cape Pioneer Trek werd een uit-

zondering gemaakt! Na de 24 kilometer klim-
men werden we alweer beloond met de zoveel-
ste vette afdaling, om daarna meteen door te 
klimmen naar 1.250 meter hoogte met regelma-
tig stukken van 35%. Niet alles was te fietsen, 
dus namen we de Cube op de schouder en liepen 
we. Met het team van Asrin Cycling was er geen 
tijd om te relaxen, dus kwam Cube-Nutswerk 
team 2 als 4e over de finish, na 3.30 uur. Cube 
Nutswerk team 1 kwam kort daarachter als 2e 
over de finish in de veteranenklasse.

eTaPPe Vijf

Van Herold naar George onder weersomstan-
digheden die normaal zijn voor een Nederlandse 

winter. Het eerste deel van de 78 kilometer lange 
route was onbegaanbaar door de vele regen en 
er werd door de organisatie wijselijk besloten 
om de route korter te maken. Om halfnegen 
mochten we meteen aan de klim van de dag 
beginnen. Door de regen was die beklimming 
veel zwaarder dan normaal. Eenmaal boven 
begon er een technische afdaling met veel grote 
keien en watergeulen. Matthijs en ikzelf reden 
goed vooraan mee en zo konden we rustig aan 
de afdaling beginnen.
Ook Micha en Willem trotseerden de afdaling 
zonder kleerscheuren, om daarna richting 
George te rijden. Een mooi bospad afgewis-
seld met stukken asfalt en grindweg. Matthijs 
en ikzelf kregen nog een ‘cursus hartslag 200’, 
toen we in volle vaart door een bocht reden 
en bijna werden geschept door een auto. Zo 
waren we direct weer bij de les; het is een race 
tussen het ‘gewone’ verkeer en de auto’s rijden 
hier aan de linkerkant! Tegen het einde kregen 
we gave stukken handgemaakte singletracks 
voorgeschoteld. Cube-Nutswerk team 2 kwam 
na een kleine 2.30 uur als vijfde over de finish. 
Tien minuten daarachter volgde Cube-Nutswerk 
team 1, dat tweede werd in de veteranenklasse. 

eTaPPe zes 

De laatste etappe ging vanaf George terug naar 
de startplaats Oudtshoorn over 84 kilometer. 
Ook deze ochtend kwam het met bakken uit 
de lucht vallen. Het eerste deel van de etappe 
reden we onder droge omstandigheden richting 
de Montagupas. Onder aan de klim sloeg er een 



28 B I K E F R E A K . N L

grote steen tegen de mijn voorderailleur en 
deze brak daarbij af. Met behulp van een paar 
‘tie-wraps’ kon de derailleur gefi xeerd worden 
op het kleine blad om zodoende toch te kunnen 
fi nishen. Na de Montagupas kwam er een fl inke 
afdaling, waarbij snelheden van 65 km/u werden 
gehaald. Met zijn vieren reden de Cube-boys 
achter elkaar en dat was ook Big Shot Media 
opgevallen. Zij kwamen met de televisieheli-
kopter vlak boven ons hangen om de mooiste 
plaatjes te schieten. 
Na 60 kilometer reed ik lek en dus was een 
mooie dagklassering van de baan. Micha en 
Willem daarentegen reden met een rap tempo 
richting de fi nish om daar als vierde overall te 
fi nishen, onder luid applaus van de aanwezige 
pers en supporters! Niet lang daarna volgden 
Matthijs en ikzelf op de negende plek. Compleet 
natgeregend kwamen we met een big smile over 
de fi nish en ontvingen onze fi nisher T-shirts en 
medailles!

eTaPPe zeVen

Meteen na etappe zes volgde etappe zeven, 
waarbij de Dryland-organisatie een feestelijke 
tent had opgezet voorzien van alle luxe. Drank-
jes, struisvogelfi let, pompoentaart en een hoop 
amusement op het podium! Ook werden er nog 

‘leader jerseys’ geveild voor het goede doel, de 
scholen in de omgeving. De Cube-renners boden 
volop mee, maar 800 euro was onze limiet. 
Nadat de laatste etappefi lm van Big Shot Media 
was getoond, ging het feest verder in de Q-bar. 
Dit duurde tot in de vroege uurtjes, waarna wij 
netjes door de organisatie afgeleverd werden 
bij de slaapaccommodatie, om de volgende dag 
weer op het vliegtuig te worden gezet richting 
Nederland. Wat een mega-avontuur met uitein-
delijk een tweede en een vierde plaats. Volgend 
jaar weer! 

UiTslagen 

Heren
1) Westvaal - Columbia; Nico Bell & Gawie 
Combrinck 2) Cango MTB Com; Matthys 
Beukes & Ben Swanepoel 3) Asrin Cycling; 
Chris Wohlhuter & Oliver Munnik 4) Cube 
- Nutswerk 2; Matthijs Eversdijk & Liwald 
Doornbos
* Nedbank 360Life; Kevin Evans & David George 

(gediskwalifi ceerd)

daMes
1) Klein Karoo Chicks; Yolanda de Villiers & 
Yolanda Speedy 2) Bridge - Bizhub Ladies; 
Ischen Stopforth & Catherine Williamsson
3) Wilde 2; Sarah Van Heerden & Jackie 
Church

MiXed
1) BH - Haibike - Tigers; Kathrin Stirnemann 
& Sandro Soncin 2) Ergon 24H Racing Team; 
Max Friedrich & Nadine Rieder 3) Newlin-
sport; Craig Gerber & Jennie Stenerhag

Heren VeTeranen
1) Robert Daniel Momsen; Robert Sim & 
Nico Pfi tzenmaier 2) Cube - Nutswerk 
1; Micha de Vries & Willem van Heerdt 3) 
Bridge - USN; Rex Benson & Mark Langman

Heren MasTers
1) Bixs - Sherpa Tensing Pedalerie; Bärti 
Bucher & Ernst Engeli 2) Bridge Masters; 
Neville Ackermann & Charles Nienaber 
3) Marsillo Projects Masters; Tony Conlon & 
Peter Stopforth

aMaTeUrs
1) Klein Karoo Wild; George Nel & Franso 
Steyn 2) Bridge Maisters; Willem Bezuiden-
hout & Pieter van Deventer 3) Klein Karoo 
Stofpadslaners; Johan Stumpf & Charl du 
Plessis

Heren (enkel)
1) Timo Cooper 2) Heinz Zoerweg 
3) Petrus Malherbe

daMes (enkel)
1) Desiree Loubser 2) Diana Carolin 
3) Dianna Ineman

Een paar weken na de race werd bekend dat 
David George, die deel uitmaakte van het 
winnende koppel (Nedbank 360Life) was 
betrapt op het gebruik van EPO. De rijder 
is direct geschorst en heeft zijn sponsor 
verloren. De organisatie - die staat voor 
schone sport - was geschokt, maar ook 
dankbaar dat veel trouwe sponsors de 
Bridge Cape Pioneer Trek blijven steunen. 
Zij hebben laten weten de uitslagen te wij-
zigen en het prijzengeld anders te verde-
len. Matthijs Eversdijk en Liwald Doornbos 
schuiven hierdoor op naar plaats vier!


