spanning kunt rijden, zonder dat de band gaat
zwabberen. Door die lage druk (in veel races rij
ik met +/- 0,8 bar in de banden) en de breedte
van de velg krijg je ook een groter draagvlak,
waardoor je veel makkelijker door de zachtste
stukken komt, zonder een merkbare hogere
rolweerstand op het hardere zand. De hoogte
van de velgen (42 mm) en de buitenbreedte
van de velg (40 mm) sluiten optimaal aan

op de Schwalbe G-One-band, wat ook de Details
snelheid ten goede komt. Omdat je op het “Voor iets meer controle en comfort op
strand natuurlijk met veel zout water te hobbelige stukken rij ik met de dikste
maken hebt, zijn de wielen gespaakt met Pro-handvatten. Met de lange 3T stuurpen
messing nippels om corrosie tegen te gaan.” van 15 cm die ook nog 17 graden naar beneden
staat kan ik ook met mijn lengte (192 cm én
lange armen) nog een beetje uit de wind
zitten achter de andere renners. Daarnaast
rijd ik tevens met echte ‘oldskool’ bar-ends

om af en toe van positie te kunnen wisselen
en om dat weer te compenseren, heb ik wel
een moderne Rotor Power meter!”
Tekst Jim van Overbeek
Foto’s Arjen Schippers /
Beukers Bike Centre, Petten

MODEL Storm Moana 29er • GEWICHT 9,44 kg • FRAMEMATERIAAL Carbon • HOOGTE XL • VOORVORK Storm Moana Carbon • REMMEN Shimano XT M8000 • BALHOOFDSTEL FSA • BOTTOM
BRACKET Rotor Pressfit 4630 • CRANKSTEL Rotor Rex INpower • KETTINGBLAD Rotor Q-Rings 48-38T • PEDALEN Shimano XT • VERSTELLERS Shimano XTR • DERAILLEURS Shimano XTR (11-speed) •
CASSETTE Shimano XTR (11-speed / 11-40T) • KETTING Shimano XTR • NAVEN 9th Wave / 28-gaats • SPAKEN Aero J-Bend • VELGEN Storm 4-Shore (Custom Color) • BANDEN Schwalbe G-One
SpeedLite / 29x2.35 • STUUR Pro Tharsis Carbon • STUURPEN 3T / 15 cm / 17° • ZADEL Pro Turnix Carbon • ZADELPEN Pro Tharsis Carbon • BIDONHOUDER Elite Custom Race Plus • HANDVATTEN
Pro Ergonomic Lock On Sport (34,5 mm) • BAR-ENDS Pro L-Bend met Bontrager Snow Camo-stuurlint
CONTACT Storm • Beukers Bike Centre • Ir. v.d. Banstraat 12-14 • 1755 NN Petten (NL) • www.beukersbikecentre.nl • www.biketeam.nl

