
25 24 • Bikefreak-magazine 

Tweemaal Nederlands kampioen
“Toen ik 8 jaar was, heb ik samen met mijn 
vader en een paar vrienden een Rabobank-
clinic in Den Helder bezocht”, vertelt Roy. 

“Daar kregen we les van Adrie van der Poel en 
ik heb toen meegedaan aan een wedstrijd. 
Dat vond ik zó leuk, dat ik lid ben geworden 
van wielervereniging Alcmaria Victrix. Door 
de jaren heen ging het steeds beter en dat 
resulteerde onder andere in twee Neder-
landse titels bij de jeugd (2006 en 2007). In 
eerste instantie concentreerde ik mij op de 
crosscountrywedstrijden. Later als belofte-
rijder bleek dat ik ook goed kon presteren in 
marathons en de nieuwe strandwedstrijden.”

Beachraces
De erelijst van Roy begon er steeds mooier uit 
te zien: 3e plaats Dijk tot Dijk race 2013, 10e 
plaats MTB Benelux Klassement 2015 (als U23 
tussen de elites), 2e plaats NK Marathon U23 
2015, 3e plaats NK Strandrace 2015 en winnaar 
Beachseries Klassement 2015 en 2016. “Ik 
heb drie jaar voor ‘Van der Heide / Habitat’ 
gereden, maar nu kom ik weer uit voor ons 
eigen ‘Beukers-Pearl Izumi-Biketeam’. Op het 
strand heb ik een goede start, ben ik sterk 
op de mulle stukken en in de sprint. Dat 

heb ik waarschijnlijk te danken aan mijn 
crosscountryverleden. Door een liesblessure 
ging seizoen 2016 verloren, maar in 2017 kon ik 
weer langzaam terugkomen: 5e in de SKS-Bike 
Marathon (D), 3e in de Hel van Groesbeek 
en 2e bij de Wijk aan Zee Beachrace, achter 
wegprof Lars Boom. In de toekomst zal ik 
marathons en strandwedstrijden blijven 
combineren, met af en toe een paar mooie 
wegwedstrijden.”

Storm Moana 29er
“Storm is het eigen merk van onze winkel, 
Beukers Bike Centre in Petten, waar ik zelf 
ook werkzaam ben. Eigenlijk is alles wel 
speciaal te noemen aan mijn Storm Moana 
29er strandbike. Van het stijve carbon frame 
met een wendbare geometrie – ideaal voor de 
moeilijke aankomsten bij strandopgangen – 
tot de spaaknippels. Elk onderdeel dat gemon-
teerd is heb ik zó gekozen om er voor mij de 
ultieme beachbike van te maken, die zo snel 
mogelijk is. Zowel op de harde stukken strand, 
als bij de lastige technische passages in het 
mulle zand. Voor de aandrijving vertrouw ik op 
Shimano XTR. Ik rijd met een 48T buitenblad 
om de snelheden van soms tegen en over de 
60 km/u te kunnen betrappen. Ook heb ik 

een 38T binnenblad om bij lage snelheden 
nog een goede cadans te kunnen halen. Dat 
combineer ik met een 11-40T cassette, omdat 
ik daarmee een rechtere kettinglijn kan rijden 
op zowel het binnen- als buitenblad.”

Speciale wielen
“De Storm 4-Shore velgen zijn de eerste velgen 
die echt speciaal voor het strand ontwikkeld 
zijn. Ik heb de prototypes, in combinatie 
met de 9th Wave-naven, afgelopen zomer 
al kunnen testen en toen had ik meteen al 
door dat deze wielen echt verschil zouden 
gaan maken. Ze hebben een binnenbreedte 
van 34,5 mm, waardoor je met lagere banden-
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“Eigenlijk is alles wel speciaal te noemen 
aan mijn Storm Moana 29er strandbike!”


