
Het is begin november, ik app Tomas: ‘Wat doe je in het weekend van 13 op 14 november?’ Hij appt mij meteen 
terug: ‘Heb je plannen?’ We gaan fietsen. Punt. Weer of geen weer, we gaan op microavontuur!

Ok, het plan staat. Nu de uitwerking nog. Dat het op onze Santos fietsen met bikepacking tassen moet gaan 
gebeuren is zeker, want er staat regen op de planning en we willen offroad/gravel fietsen. En wat is er nu een 
betere combinatie dan Santos, Rohloff en modder? En wij, niet te vergeten...

Rij-impressie van de Santos Gravelmaster en Cross Lite 
door Tom (Adviseur bij Santos Bikes) & Tomas

Op microavontuur in de winter!

In de dagen ervoor besluiten we dat het eens een keer wat anders moet zijn dan de Veluwe met al zijn pracht. 
Er moeten toch meer toffe gravel/offroad paden te ontdekken zijn in Nederland? We openen Komoot (sorry: 
#reclame) en zoeken gave routes die we nog niet kennen. We komen uit bij een +/- 200 km route die ons leidt 
door de Kop van Noord-Holland via Texel en weer terug. We zijn het eens, dit moet het gaan worden!

Bij Den Helder lijkt de donkere lucht een voorbode te zijn van het 
komende uur“ 



Zaterdag 13 november: om 08:00 uur staat Tomas voor mijn deur. Nog even stress want zijn pedaal schroefdraad 
blijkt kapot te zijn. Een vlug bezoek aan de lokale fietsenmaker levert de oplossing (dank!). Een uur later dan 
gepland vertrekken we. Eerst naar Amsterdam Sloterdijk om de trein naar Schagen te pakken en vanaf daar het 
onbekende in. Ondertussen hebben we de eerste regenbui al te pakken...

In de trein bespreken we nog even het plan de campagne. Wat eigenlijk neerkomt op: gewoon lekker fietsen! In 
Schagen lijken we het weer aan onze zijde te hebben. We schieten wat woonwijken door en weg zijn we, op naar 
de eerste gravelstroken. De eerste blijkt al meteen een modderig weiland te zijn, met flinke begroeiing...

Het deert ons niet. Onze Gravelmaster en Cross Lite stellen niet teleur; met het grootste gemak rijden we tussen 
de schapen/koeien en kalme watertjes. Het enige wat ons vandaag lijkt te stoppen, is onze eigen conditie. Als 
beloning krijgen we aan het einde van de strook een prachtige regenboog. Ok, dan toch maar even stoppen om 
een paar foto’s te schieten.



Halverwege de rit beseffen we ons dat er vandaag nog best wat kilometers gemaakt moeten worden. En een 
pont naar Texel gehaald. We gooien het tempo omhoog: de Gravelmaster en Cross Lite geven geen kik en doen 
trouw wat we van ze vragen.

We passeren eindeloze weilanden, prachtige dorpjes, vele achterafpaadjes en vriendelijk zwaaiende mensen die 
ons nakijken als we passeren met onze bepakte gravel fietsen. Bij Den Helder lijkt de donkere lucht een voorbode 
te zijn van het komende uur: een flinke regenbui, een wegomleiding en een pont die we op enkele minuten na 
missen. Een warme kop koffie is onze redding en 
troost.

Als we op Texel aankomen, is de schemering al 
ingevallen. De ondergaande zon maakt nog een 
laatste schouwspel van de wolken. We korten de 
originele route iets in en fietsen naar De Koog. Bij 
aankomst installeren we ons in het tuinhuisje en 
ontmantelen de fietsen. In onze Santos Dry Bag 
vinden we 2 koude Texels Skuumkoppe. Beentjes 
omhoog en genieten maar.

Zondag 14 november: we besluiten vroeg te 
vertrekken. Het weer is vandaag grauw maar we 
hebben geluk: de wind in onze rug!

De route leidt ons via het bos en duinen terug naar 
de pont, we zien de boot dit keer liggen! We zetten 
aan en trekken een sprint, met nog 30 seconden op 
de klok halen we het. Blijdschap alom, we trakteren 
onszelf op een verse warme koffie.

In Den Helder zetten we de route voort en dalen af 
via de kust, onderweg worden we over zo’n beetje elk 

Twee dagen avontuur in het onbekende kan aanvoelen als een week



stukje gravel/off road geleid wat er te vinden is. Tof! Op de kruising ter hoogte van Schagen kijken we elkaar aan: 
linksaf is naar het treinstation, rechtsaf is verder de duinen in. We besluiten om rechts te gaan en de route wat 
te verlengen. Het leidt ons verder langs de prachtige kust van Nederland. Bij Camperduin stoppen we voor een 
bord warme tomatensoep. We zien bij het restaurant een prachtige Polished Grey Travel Lite staan en zetten zijn 
broertjes ernaast.

Het laatste stuk van de route is een kadootje met de prachtige herfstkleuren van Schoorl. Bij Alkmaar besluiten 
we af te slaan. Als aandenken schieten we nog even snel een fotootje van ons twee.

Moe en voldaan stappen we in de trein. We concluderen dat twee dagen avontuur in het onbekende kan 
aanvoelen als een week. Eenmaal thuis aangekomen appen we elkaar: ‘Wanneer gaan we weer?’

Bekijk de Santos Gravelmaster en Cross lite op onze website

Neem contact op met Santos Bikes


