
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorkshire Dales  

19 t/m 23 mei 2021 

 

Versie:  dec2020 



 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Beschrijving van de reis ................................................................................................................... 3 

2. Organisatie ...................................................................................................................................... 5 

3. Moeilijkheid van de trails ................................................................................................................ 6 

4. Eisen aan je materiaal en kleding .................................................................................................... 7 

5. Reis & Verblijf .................................................................................................................................. 9 

6. Datum & Kosten ............................................................................................................................ 10 

7. Overige Aandachtspunten ............................................................................................................. 11 

8. Programma (onder voorbehoud) .................................................................................................. 12 

 

 

  

In de Yorkshire Dales vind je niet alleen maar gras. 



 
 

1. Beschrijving van de reis 
Ieder jaar wordt in de Yorkshire Dales de ‘Ard Rock Enduro’ georganiseerd. Deelnemen aan deze 

wedstrijd is praktisch onmogelijk want de inschrijving zit binnen een uur vol en de reden daarvoor 

is simpel; dit deel van Engeland is fantastisch om te mountainbiken. Naast de schitterende 

omgeving heb je ook te maken met de lokale bevolking. Wij kunnen je uit de eerste hand 

bevestigen dat een avond in de pub (waar er meerdere van op het programma staan) garant staat 

voor een hoop lol en gezelligheid, het is zulk fantastisch volk die Engelsen. 

In 2019 hebben we deze reis voor het eerst verkend. We hebben kennis gemaakt met Stu (eigenaar 

van het Dales Bike Centre) en hij heeft ons rondgeleid in deze fantastische omgeving. Na onze 

ervaringen waren we er vast van overtuigd dat dit gebied alles te bieden heeft voor de 

enthousiaste mountainbiker die van gave trails en mooie natuur houdt. We hebben toen direct 

besloten om in 2020 opnieuw deze kant op te gaan. Helaas hebben we die editie moeten cancelen 

vanwege de Corona situatie maar we gaan ervan uit dat we dit jaar weer richting Engeland kunnen. 

Met dit Roadbook willen we je laten zien wat je te wachten staat als je besluit mee te gaan. 

 

De Trails 

In 2019 is het WK wielrennen in de Yorkshire Dales georganiseerd en wellicht kun je de beelden nog 

herinneren. Dit is het mooiste Nationale Park van Engeland en naast ontelbaar veel schapen vind je 

hier kilometers en kilometers aan stenen muurtjes. Dat levert een prachtig landschap op.  

Ook wordt dit gebied beheerd voor de jacht. Overal in de heidevelden zitten patrijzen verstopt die in 

april/mei aan het paren zijn. Enorm leuk om te zien hoe de mannetjes het nest verdedigen en in de 

buurt zit altijd een vrouwtje verstopt om het nest te bewaken. Dit alles gaan we vier dagen lang 

verkennen via de mooiste trails. 

Opzet van de reis 

Alle reizen van MTB-Solutions hebben grofweg dezelfde opzet en deze reis is daar geen uitzondering 

op. Je bent onderweg met een gecertificeerde gidsen die ruime ervaring hebben in de omgeving 

waarin we ons bevinden. Dat vertaald zich in een zorgvuldige voorbereiding en stemmen de 

activiteiten altijd af op het niveau van de groep. Daarbij kiezen we er bewust voor om in kleine 

groepen te rijden. Op die manier kunnen we een combinatie aanbieden van het rijden van een mooie 



 
 

tocht waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het verbeteren van je rijvaardigheid. Mocht er toch 

wat misgaan, dan beschikken we over ruime ervaring met het verlenen van eerste hulp. 

Naast de bovenstaande opzet hechten we ook veel waarde aan een goede sfeer en maken we zoveel 

mogelijk gebruik van de lokale voorzieningen. Dat houdt onder meer in dat we niet in een hotel 

verblijven maar altijd een bijzondere accommodatie zoeken. Daarover lees je uiteraard meer in dit 

Roadbook. 

Voor wie is deze reis bedoeld? 

Deze reis is opgezet om perfect aan te sluiten op de wensen van de biker die houdt van technische, 

lange afdalingen en die niet vies is om daarvoor af en toe een stuk te moeten klimmen. We willen het 

niveau van de groep zo gelijk mogelijk houden zodat we ook de gaafste trails kunnen rijden. Om die 

reden is voor deze reis enige enduro/all mountain ervaring een vereiste. Zie ook hoofdstuk 4 voor 

een uitgebreide beschrijving en de eisen die we stellen aan je materiaal. 

 

 

  



 
 

Zie voor meer informatie over dit certificaat www.eo-mtbing.eu 

2. Organisatie 

Deze reis word je aangeboden door MTB-Solutions. 

MTB-Solutions 

Om mijn passie voor het rijden van gave afdalingen te kunnen delen ben ik in 2017 gestart met de 

opleiding tot Europees erkend MTB gids/instructeur. Deze opleiding is de eerste Europees erkende 

standaard voor mountainbike gidsen en instructeurs en voldoet het aan alle kwaliteitseisen de 

verschillende landen stellen op dit gebied. Na het afronden van deze opleiding ben ik gestart met 

MTB-Solutions en organiseer, naast clinics en 

trailrides, ieder jaar een aantal reizen naar de 

mooiste locaties waar iedere liefhebber voor 

mooie trails in mijn ogen geweest moet zijn. In 

de afgelopen jaren heeft dat geleid tot reizen 

naar onder andere Schotland, de Yorkshire 

Dales, Aínsa en de Vogezen. Deze reis naar de 

Jura past perfect in dat rijtje.  

De reizen hebben allemaal grofweg dezelfde opzet: een gave locatie, een beperkte groep deelnemers 

en altijd op zoek naar de dikste trails en ruime aandacht voor rijvaardigheid. Daarnaast kies ik er 

bewust voor om zoveel mogelijk gebruik te maken van de lokale voorzieningen en niet in een hotel te 

verblijven. Ook voor deze reis hebben we weer een bijzondere accommodatie gevonden.  

Over de gids 

De gids op deze reis is Hans Oude Ophuis. In het dagelijks leven is hij werkzaam als milieu-inspecteur 

maar al zijn vrije tijd gaat op aan zijn passie voor mountainbiken. Een aantal jaren is hij gegrepen 

door het enduro virus en sindsdien heeft hij een Enduro Team opgericht en rijdt hij in zijn vrije tijd 

zoveel mogelijk wedstrijden waarbij het doel is om op het podium bij de Masters te komen. Als 

geboren Brabander houdt hij van het bourgondische leven en dat zie je ook terug in deze reis. Naast 

lekker fietsen hecht hij veel waarde aan lekker eten en een gezellige avond in het café! 

Wil je meer weten over wie we zijn en wat we doen? 

Kijk dan eens op www.mtb-solutions.nl 

Contactgegevens: 

Hans Oude Ophuis 

E. info@mtb-solutions.nl 

M.+31-616082212 

 

http://www.mtb-solutions.nl/
mailto:info@mtb-solutions.nl


 
 

3. Moeilijkheid van de trails 

Ben jij gek van mooie natuurlijke trails? Hou je van een lomige ondergrond, deins je niet terug voor 

een steile technische sectie? Dan is het antwoord simpel, dan is dit dé reis voor jou! 

Voor deze reis is enige ervaring is wel een vereiste. We hebben het niveau van de reis dan ook 

ingeschaald op niveau 3/4. De trails variëren van relatief makkelijk tot behoorlijk technisch en ze zijn 

niet te vergelijken met de mountainbikeroutes in Nederland! Enige ervaring met het rijden van 

enduro-achtige afdalingen in het buitenland is een vereiste. Daar komt bij dat we zoveel mogelijk als 

één groep willen rijden en daarom vinden we het belangrijk dat het niveau binnen de groep niet te 

veel varieert. Uiteraard kunnen we de moeilijkheid van de trails aanpassen maar voorop staat dat 

iedereen aan zijn trekken moet komen.  

Twijfel je of je niveau voor deze reis voldoende is? Neem dan eens contact op en overweeg de 

mogelijkheden voor een clinic, of sluit eens aan bij onze Trail en Skills Rides. Dat is perfect om eens 

kennis te maken en alvast te werken aan je skills. Via de Agenda 2021 vind je alle data! 

Moet er ook geklommen worden? 

We maken tijdens deze reis zoveel mogelijk gebruik van uplifts. Toch kunnen we niet overal komen 

en zal er dus ook geklommen moeten worden. Een redelijke basisconditie is dan ook een vereiste, 

maar meer dan 1.250 hoogtemeters per dag zullen we tijdens deze trip niet maken. Vergis je alleen 

niet dat ook afdalen een heel fysieke bezigheid is! Vergeet dus niet je bovenlichaam te trainen en we 

raden je ook sterk aan om core stability oefeningen te doen. Op die manier kun je fit aan iedere 

afdaling beginnen en dat komt ook de veiligheid ten goede. 

Niveau indeling 

We hebben de reis ingeschaald als niveau 3/4, dat wil zeggen dat we overwegend Enduro trails zullen 

rijden waarbij af en toe ook een zeer technische sectie voorbij zal komen. Om je een indruk te geven 

van de moeilijkheid van de trails gebruiken we een schaalverdeling van 1 t/m 5 met een korte 

beschrijving van de verschillende niveaus: 

1. Vaste routes: Vergelijkbaar met Nederlandse MTB routes 

2. Single tracks: Eindeloos slingerende paden zonder al te veel hoogteverschil, maar vol met 

natuurlijke obstakels. 

3. All Mountain trails: Mooie natuurlijke trails met lomige of stenige ondergrond. Uitdagend om 

op snelheid te rijden met leuke natuurlijke obstakels, wortels en kleine drops. Voor iedereen 

met het juiste materiaal enorm leuk om te rijden en perfect om aan je skills te werken! 

4. Enduro trails: Overwegend uitdagend en snel, afgewisseld met steile secties en technische 

obstakels. Veel gave bochten, rotsen en wortels in alle formaten. Om deze trails te rijden 

moeten je basisvaardigheden goed op orde zijn! 

5. Black level: Tracks zijn op sommige plekken zeer steil zijn, moeilijke obstakels en hoge drops 

of serieuze jumps. Hier is het zaak om je snelheid te controleren en adrenaline gegarandeerd. 

Alleen voor de gevorderde rijders! 

  

https://mtb-solutions.nl/?page_id=1810


 
 

4. Eisen aan je materiaal en kleding 

Ook niet onbelangrijk, je materiaal moet voldoen aan een aantal eisen want de ondergrond is anders 

dan in Nederland en dat vraagt mogelijk om een aantal aanpassingen van je fiets. Ook is het sterk 

afhankelijk van de weersomstandigheden hoe de ondergrond zich gedraagt. Bij een flinke regenbui 

(die we nooit kunnen uitsluiten) kan het op plekken erg glad worden en dan vraagt een andere setup 

van je fiets dan je wellicht gewend bent. Echter, het mooie van de trails die we rijden is dat ze het 

hele jaar door bereden kunnen worden, ook als het weer niet optimaal is.  

We hebben hieronder dan ook een aantal zaken opgesomd. Bij twijfel, breng een bezoek aan je 

lokale fietsenwinkel. Zij helpen je graag en met name in deze tijd van webwinkels is het belangrijk om 

deze contacten warm te houden. 

Verplicht: 

 Geschikte fiets:  Full suspension type ‘All Mountain’ of ‘Enduro’. We adviseren een minimale 

veerweg van 140 mm, of een trail gerichte hardtail. 

 Dropper seatpost: Een dropper geeft je veel meer ruimte om te bewegen op je fiets. Omdat 

we ons in heuvelachtig terrein begeven is dit een vereiste om veilig naar beneden te komen. 

 Goede helm: Een fullface helm is niet verplicht, maar een racefietshelm is niet sterk genoeg. 

Er zijn tegenwoordig speciale mountainbike helmen die goede bescherming bieden en een 

goed alternatief zijn voor een fullface helm. 

 Bescherming: We stellen bij deze reis kniebescherming 

verplicht. Daarnaast adviseren we om rugbescherming (of 

een rugzak) en elleboogbeschermers te gebruiken. 

Geadviseerd: 

 Flat Pedals: Wij raden iedereen aan om met flat pedals te 

rijden. Dit verkleint het risico op vervelende valpartijen en 

is beter om de juiste techniek onder de knie te krijgen. 

 Goede (regen)kleding: We kunnen het belang van goede kleding niet genoeg benadrukken. 

Het weer in de Jura is onvoorspelbaar, maar slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding! 

We raden je aan om een lange (regen)broek mee te nemen en te werken met zoveel 

mogelijk laagjes. Dus goede thermo kleding, een softshell jasje en een windstopper, dan kom 

je een heel eind. 

 Stevige banden: De ondergrond is lomig, afgewisseld met rotsen. Daarom raden we je aan 

om met banden te rijden met flinke noppen en een stevige casing. Bij slecht weer raden we 

je aan om met een ‘modderband’ aan de voorkant te rijden. Bij een modderband staan de 

noppen ver uit elkaar waardoor de modder niet blijft plakken. Ook zijn dit soort banden 

smaller waardoor ze scherp blijven sturen. Het aanbod is enorm, dus wil je gericht advies 

neem dan contact met ons op of raadpleeg je lokale fietsenmaker. 

 Waterdichte sokken: We zijn een groot liefhebber van waterdichte sokken. Ze zijn helaas niet 

goedkoop, maar beschouw het als een duurzame investering! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom in het National Park Yorkshire Dales 

Schitterende vergezichten… 

Eindeloos langs de stenen muurtjes fietsen 



 
 

5. Reis & Verblijf 

Heen- en terugreis 

Aan het eind van de middag pakken we de DFDS ferry van IJmuiden naar Newcastle. De boot vertrekt 

om 17:30uur en we verzamelen rond 15 uur bij de visafslag in IJmuiden. Als de groep compleet is 

rijden we via de douane de boot op. Eenmaal aan boord ben je vrij om je eigen gang te gaan en 

organiseren we ‘s avonds een korte kennismaking in de bar. 

De overtocht is niet in de reis inbegrepen. Tickets zijn te boeken via onderstaande link en de prijzen 

in april zijn relatief gunstig. De standaardhutten op de boot zijn voorzien van stapelbedden en een 

kleine badkamer met douche. Wil je meer luxe, dan kun je kiezen voor een commodore hut en dan 

heb je naast uitzicht op zee, ook een tweepersoonsbed. 

Kijk op voor alle opties en prijzen op:  https://www.dfds.com/nl-nl/overtochten-passagiers 

Accommodatie 

We verblijven in het Dales Bike Centre in Reeth. Zo’n bike centre is iets typisch Engels, het is een 

oude boerderij inclusief fietswinkel en een coffeeshop. De eigenaresse bakt iedere dag de lekkerste 

taarten en er wordt een geweldig ontbijt geserveerd. Het is fantastisch om te zien dat hier niet alleen 

bikers naartoe komen, maar ook heel veel wandelaars en andere buitensporters. Alles loopt hier 

door elkaar heen, jong en oud, dik en dun, en iedereen start op deze plek met zijn/haar activiteit. Het 

is dan ook geen wonder dat ze hier meer geld verdienen aan de verkoop van taarten en koffie, dan 

aan de verkoop van fietsen. 

Boven de winkel zijn een aantal kamers die ze verhuren. We verblijven hier drie nachten en komen 

hier na iedere rit weer terug zodat we geen verplaatsingen hebben. Buiten het slapen en ontbijt 

brengen we weinig tijd door op de kamers omdat op loopafstand een aantal gezellige pubs te vinden 

zijn waar we goed kunnen eten en de avonden zullen doorbrengen.  
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6. Datum & Kosten 

De reis vindt plaats van woensdag 19 t/m zondag 23 mei 2021. We hebben deze datum bewust 

gepland zodat de temperaturen hopelijk aangenaam zijn en we de minste kans hebben op slechte 

weersomstandigheden. 

We bieden deze reis aan voor € 450,- euro per persoon. 

Voor dit bedrag nemen we je gedurende vier dagen mee op de mooiste trails waarbij we iedere dag 

een ander gebied bezoeken. Je bent op pad met professionele gidsen die over ruime ervaring 

beschikken en dat houdt in dat we niks aan het toeval overlaten in de voorbereiding van deze reis en 

je kunt rekenen op een geweldige ervaring. 

LET OP: We bieden deze reis bewust niet aan als pakketreis. Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk 

bent voor de heen en de terugreis en wij geen geld verdienen aan de accommodatie. De berekening 

van de reissom is dan ook opgebouwd uit  de vergoedingen van onze onkosten en de inhuur van 

lokale gidsen. 

Inbegrepen: 

- Professionele begeleiding door ervaren gidsen.  

- Drie overnachtingen. 

- Onvergetelijke trails!  

Niet inbegrepen: 

- Heen- en terugreis. 

- Maaltijden. 

- Overige uitgaven 

Aanbetaling en annulering 

Voor je inschrijving vragen we je een aanbetaling te doen van € 175 ,-. Zodra we dit bedrag hebben 

ontvangen is je aanmelding voor de reis definitief. Je kunt dit bedrag overmaken aan: 

 NL 23 TRIO 02976 9355 75 t.n.v. MTB-Solutions 

Geef bij de omschrijving aan: Yorkshire Dales 2021 + je naam. 

Mocht je vanwege omstandigheden moeten annuleren dan gelden de volgende voorwaarden: 

 Tot een maand voor vertrek:    100% retournering 

 Tot twee weken voor vertrek:    50% retournering 

 Minder dan twee weken voor vertrek:  0% retournering 

Bij minder dan 5 deelnemers gaat de reis niet door. Dat wordt uiterlijk vier weken voor vertrek 

besloten zodat je het volledige bedrag nog retour krijgt mochten we niet genoeg deelnemers 

hebben. Het maximum aantal deelnemers voor deze reis is 8.  



 
 

7. Overige Aandachtspunten 

Ter voorbereiding op deze reis zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Om je zo 

volledig mogelijk te informeren hebben we hieronder nog een aantal aandachtspunten opgenomen. 

Ook zullen we voorafgaand aan de reis nog een aantal mails versturen met belangrijke tips en 

aandachtspunten om er een geslaagde trip van te maken. Mocht je nog vragen hebben over de 

informatie in dit Roadbook, neem dan gerust contact met ons op! 

Reisverzekering 

Mountainbiken is nou eenmaal een risicosport en een ongeluk is helaas nooit uit te sluiten. We 

begeven ons overwegend in gebieden die slecht bereikbaar zijn voor de hulpdiensten en dat vraagt 

om speciale aandacht. De gidsen zijn gediplomeerde EHBO-ers en hebben ruime ervaring in het 

verlenen van eerste hulp. Echter, om onverwachte kosten te voorkomen adviseren we iedereen een 

aanvullende reisverzekering af te sluiten met aanvullende dekking, zoals een ‘bergsport’ verzekering. 

Daarmee zijn eventuele kosten voor ziekenhuisopname of repatriëring gedekt en voorkom je hoge 

kosten. De kosten voor een helikopter lopen al snel richting de € 5.000,- voor een enkele reis naar 

het ziekenhuis. Voor een paar euro per maand heb je al zo’n aanvullende verzekering. 

Groepsreis 

We vinden (naast veiligheid) een goede sfeer tijdens de reis het allerbelangrijkste. Het is misschien 

onnodig om te vermelden, maar het deelnemen aan een groepsreis vraagt wel een zekere mate van 

flexibiliteit. Ben jij een persoon die altijd als eerste beneden wilt zijn tijdens een afdaling, geen 

geduld heeft om te wachten op de andere deelnemers, of van jezelf vindt dat je technisch perfect 

bent? Dan is deze reis waarschijnlijk niet voor jou geschikt. We doen onze uiterste best om iedereen 

voldoende uitdaging te bieden en houden daarom de groepsgrootte beperkt en het programma 

flexibel. We kunnen op die manier verschillende niveaus aanbieden zodat iedereen aan zijn trekken 

komt. Maar daarbij gaat de groep altijd voor het individu. 

Corona Protocol 

We plannen deze reis terwijl er tijdens het schrijven van dit Roadbook in een gedeeltelijke lockdown 

zitten en we de grenzen niet over mogen. Dat voelt natuurlijk raar. Toch hebben we goede hoop dat 

we komend jaar de nodige versoepelingen zijn krijgen en dat we tegen de zomer weer in een groep 

naar Engeland mogen. Bij het organiseren van de reis nemen we uiteraard de geldende regels in 

acht. We houden de richtlijnen van de overheid scherp in de gaten en volgen overal de lokale regels 

ten aanzien van het gebruik van mondkapjes etc.  

Algemene voorwaarden 

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van MTB-Solutions van toepassing. Deze zijn te vinden 

op de website www.mtb-solutions.nl. Daarin staat onder meer hoe we met betalingen, privacy en 

aansprakelijkheid omgaan. Heb je daar aanvullende vragen over, neem dan gerust contact met ons 

op. 

  

http://www.mtb-solutions.nl/


 
 

8. Programma (onder voorbehoud1) 
 

Woensdag 

Aan het eind van de middag pakken we de DFDS ferry van IJmuiden naar Newcastle. De boot vertrekt 

om 17:30uur en we verzamelen rond 15 uur bij de visafslag in IJmuiden.  

OPTIE: Je bent vrij om op een andere manier naar Reeth te reizen. Een andere optie is om te vliegen 

op Durham of Newcastle of de boot via Rotterdam/Hull of Calais/Dover te pakken. 

Donderdag 

Vanaf de boot in Newcastle is het ongeveer anderhalf uur rijden naar Reeth. De boot meert rond 

9:00 uur ’s ochtends aan en nadat we de boot af zijn rijden we naar het Dales Bike Centre. Daar 

checken we in op de kamers die gereserveerd zijn en is het tijd om de bagage uit te pakken en de 

fietsen klaar te maken voor de tocht in de middag. Na de lunch starten we met de eerste tocht. Deze 

rit zal vooral in het teken staan om vertrouwt te raken met het terrein, de ondergrond is namelijk 

compleet anders dan wat we in Nederland gewend zijn. We fietsen door een aantal mooie dorpjes en 

fietsen lans de eindeloze stenen muurtjes en schapenweides. We eindigen onze rit weer bij het Dales 

Bike Centre en om te douchen en ‘s avonds gaan we met z’n allen wat eten in de pub met een lekker 

biertje drinken. 

Vrijdag 

Vandaag hebben we de hele dag beschikbaar om te biken. Er staat dan ook een mooie rit gepland 

met meerdere beklimmingen en schitterende afdalingen, waarbij we de meer afgelegen gedeelten 

van de Yorkshire Dales opzoeken. Uiteraard nemen we ruim de tijd nemen voor een echte Engelse 

lunch zodat we ook maximaal kunnen genieten van de mooie trails en de schitterende omgeving. 

Zaterdag 

Vorig jaar zijn we op de zaterdag naar het Hamsterley Forest geweest het bike park van Danny Hart. 

Zelf vinden we de lokale omgeving en natuurlijke trails mooier daarom gaan we deze dag naar het 

natuurgebied de North York Moors een uurtje rijden met de auto. Hier worden we een dag lang mee 

op pad genomen door een lokale gids. Deze dag is de enige verplaatsing. 

Zondag 

Vandaag moeten we aan het eind van de middag weer op tijd bij de boot zijn. Dat betekent dat we 

tot ongeveer 13 uur de tijd hebben voor een gave tocht. We sluiten uiteraard af met een selectie van 

de mooiste trails! Na terugkomst bij het Bike Centre pakken we onze bagage in en zorgen we dat we 

op tijd bij de boot zijn. ‘s Avonds op de boot hebben we alle tijd om de foto’s te verzamelen en 

verhalen uit te wisselen. 

                                                           
1
 we bepalen de daadwerkelijke routes ALTIJD op basis van weersomstandigheden, fysieke gesteldheid van de 

groep en andere externe factoren. Het programma is dan ook een indicatie van wat je kan verwachten. 


