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MATERIAALCOACH AFRICA CLASSIC
Ga je een nieuwe fiets aanschaﬀen voor Africa Classic of vraag je je af of jouw huidige materiaal wel
voldoet aan de eisen? Deze materiaalcoach is speciaal opgesteld door Fiets Magazine om jou te
adviseren in een keuze voor een goede fiets en materiaal voor de tocht.
Succes met de voorbereiding!
Wouter Lazet
Mountainbike redacteur Fiets
Mediapartner Africa Classic
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STALEN ROS
Welke fiets
Africa Classic voert vooral over bestaande paden. Dat betekent niet dat de weg verhard is.
Integendeel, de wegen en paden die wij gebruiken bestaan uit zand, stof en grote en kleine stenen.
De aangewezen fiets is dan ook een mountainbike. Ook een trekkingfiets is mogelijk, maar
demonteer dan wel spatborden, verlichting en andere niet-noodzakelijke onderdelen. Bedenk wel
dat een trekkingfiets niet gebouwd is voor het terrein in Afrika. Het kan wel, maar het vraagt extra
behendigheid en een sterke rug.
De voordelen van een mountainbike zijn de mogelijkheid om extra brede banden te monteren, het
grote versnellingsbereik en de degelijkheid. Bovendien is een mountainbike beter te besturen in
moeilijk terrein en dankzij de vering ook nog comfortabeler. In principe is iedere degelijke
mountainbike geschikt. Voor Africa Classic is op zijn minst voorvering aan te raden, dit vanwege de
hobbelige ondergrond. Achtervering is prettig, maar niet noodzakelijk.

Buitenbanden
Buitenbanden krijgen het zwaar te verduren; hitte, steentjes en gemene kuilen kunnen een band
makkelijk de genadeklap geven. Het is daarom raadzaam ze vooraf te vervangen. Kies de breedste
maat die in je fiets past en zorg dat ze geschikt zijn voor zand (matig profiel). Vanwege de droge
ondergrond zijn grove noppen niet nodig. Voorbeelden: Schwalbe Racing Ralph en Smart Sam.
Brede banden maken het rijden over hobbels en door geulen makkelijker en comfortabeler.
Bovendien verkleinen ze de kans op lekrijden of erger, wanneer je per ongeluk een kuil in rijdt.
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Binnenbanden
Lekrijden is niet moeilijk in Afrika, scherpe steentjes en doorns in overvloed. Rijd minimaal met
latex gevulde binnenbanden. Latex vloeistof bespaart je de ellende van het steeds vervangen van
binnenbanden, zodat je meer tijd hebt om te genieten. Deze latex vloeistof dicht kleine lekken. Je
giet het in je binnenbanden of koopt de latex gevulde binnenbanden kant en klaar. Je kunt ook je
binnenbanden helemaal weglaten en voor tubeless gaan. Dat laatste gee de beste resultaten,
maar vraagt wat knutselwerk van een expert.

Vet
Je fietst lange dagen in de zon en je fiets wordt extreem warm. Zo warm zelfs, dat slecht afgedichte
lagers hun vet kunnen verliezen. Voorzie vooraf alle 'open' lagers van veel dik kogellagervet. Dat
zijn bijvoorbeeld wiellagers met losse kogels, maar ook veel balhoofdlagers kunnen makkelijk
gesmeerd worden. De kans op regen is niet groot. Vandaar dat een 'droog' smeermiddel voor de
ketting aan te raden is. Het voordeel is dat zand en stof veel minder aan de ketting blijven kleven,
waardoor die dus schoner blij .
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Vat
Door de hitte en transpiratie raken handvatten makkelijk los. Heel irritant en niet ongevaarlijk!
Vooraf vervangen en de nieuwe goed vastzetten is het devies. Speel je op safe, dan kies je voor
geschroefde handvatten. Die zitten zeker vast, maar je kunt ze ook nog verdraaien als de stand niet
blijkt te bevallen. Een ergonomisch handvat is aan te raden, want deze gee meer steun en comfort
en voorkomt tintelende handen.

Onderhoud
Vooraf vervangen geldt eigenlijk voor alle slijtagedelen. Ga er ruim van tevoren eens rustig voor
zitten en check je fiets van voor tot achter. Controleer of je ketting nog in goede conditie is en
bezuinig niet op tandwielen. Twijfel je over de remblokken, vervang ze dan zeker en neem altijd
een reserveset mee. Banden, remblokken, alle tandwielen en de ketting moeten in nieuwstaat zijn.
Zijn de wielen recht en de velglinten gaaf? Lopen de kabels soepel en zijn ze nergens beschadigd?
Zorg ook alles goed is vastgedraaid en dat de trapas, wiellagers en stuurlagers geen speling
hebben! Gebruik deze tocht als aanleiding om het voorgeschreven onderhoud te laten doen:
remvloeistof moet iedere paar jaar vervangen worden en een verende voorvork hee eigenlijk
ieder jaar een beurt nodig.

ZORG VOOR JEZELF
Lekker zitten
Je hoe geen spiksplinternieuw of peperduur materiaal te hebben. Als alles maar degelijk en in
goede staat is, en als je maar aan je fiets gewend bent. Bedenk dat Africa Classic geen race is, maar
dat de dagafstanden door de hitte een behoorlijke opgave kunnen zijn. Een comfortabele zit is
daarom belangrijk. Overweeg je stuur een standje hoger te zetten. Dat spaart je rug en schouders,
en gee je de kans om om je heen te kijken. Een goed zadel is onmisbaar. Neem de tijd om je zadel
in te rijden. Ook worden SPD-pedalen aangeraden. Deze zorgen voor meer controle en comfort
tijdens het fietsen. Rijd ruim van tevoren eens een lange tocht en wees onderweg kritisch: zitten de
remhendels op de goede plaats, wringen de schoenplaatjes je voeten niet in een nare houding en
kan je makkelijk bij je bidon? Zorg dat je lekker zit op je fiets, dat is belangrijk!
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Drinken en eten
In de hitte fietsen kost zweet, veel zweet, tot een liter per uur. Aangezien er in Afrika niet op elke
hoek een kraan staat, ben je verplicht bij vertrek 3 liter drinken mee te nemen. Dat gaat dan om je
bidons, plus een eventuele drinkrugzak. Naast de standaard montagepunten, kan je ze met
speciale beugels op je stuur en aan je zadelpen monteren.
Drink je puur water dan kom je al snel zout en andere mineralen tekort, met onder andere kramp
als gevolg. Bij de drogist of gespecialiseerde fietsenmakers koop je busjes met afgepaste
hoeveelheden, die je in je bidons doet. Houd onderweg bij hoeveel je drinkt. Het minimum is 0,75
liter per uur. Dat is veel meer dan je gewend bent, maar het moet echt! Vergeet onderweg ook niet
te eten en zorg dat je altijd iets lekkers bij je hebt. Door de hitte heb je geen honger, maar
ongemerkt verbruik je meer energie dan je missen kunt. Probeer nieuwe dranken en voeding thuis
eerst een paar keer uit om er zeker van te zijn dat je ze goed kunt verdragen.

Zon en stof
Zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor is welhaast verplicht. Kies voor een variant
die ook bij hevige transpiratie blij zitten. Smeer liever geen zonnebrandcrème op je voorhoofd.
Vanwege het transpireren loopt het anders je ogen in en zeker in combinatie met fijn stof is dat niet
prettig. Onder je helm draag je een bandana, die beschermt zowel je kruin als voorhoofd tegen
verbranden. Kies voor een helm met een klep. Die klep houdt de zon uit je ogen. Het alternatief is
een naadloze pet met klep die je onder je helm draagt. Vergeet ook niet een buﬀ mee te nemen. Dit
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is een microvezel col die je beschermt tegen al het stof dat je onderweg tegenkomt. Deze kan ook
dienst doen als bandana of hoofdband.

Zien
Uiteraard draag je een sportzonnebril. Kies voor een model met grote glazen, die houden wind en
stof uit je ogen. Draag je contactlenzen, neem dan voor de zekerheid altijd een beetje
lenzenvloeistof (en een spiegeltje) mee onderweg. Voor wie gewend is met een gewone bril te
fietsen, zijn er overzetbrillen te koop. Het beste werkt een sportzonnebril op sterkte met geslepen
glazen. Die bieden een ruim blikveld zodat je obstakels van verre ziet, maar in dezelfde oogopslag
ook de keien vlak voor je opmerkt.

Meenemen
Het is aan te raden om een tas mee te nemen wanneer je in Afrika fietst. Dat kan een zadeltas zijn of
een rugzak. In dat laatste geval is het handig gebruik te maken van een zogenaamde Camelbak,
een rugzak met drinksysteem. Naast een flinke hoeveelheid water en wat eten, neem je uiteraard
wat reserveonderdelen en klein gereedschap mee. Een mini EHBO-kit mag natuurlijk niet
ontbreken, evenals een fototoestel.

Camelbak

Quicklink
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Reserve materiaal:
-

Quicklink/sluitschakel om een gebroken ketting te repareren, let op het juiste type!

-

Reserve achterpad, let op het juiste type!

-

Extra set remblokken/remschijven, let op het juiste type!

-

Twee reservespaken, let op het juiste type!

-

Twee extra binnenbanden (ook als je anti-lekvloeistof gebruikt)

-

Kunststof bandenlichters, een bandenplakset en een handpompje

-

Multitooltje met inbus maat 3, 4, 5 en 6 en een kettingpons

-

Enkele tiewraps
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