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DE BAND met Ridley

FIETSTOERISME IN DE FIFTIES

Tekst > Wielermuseum Roeselare | Foto > Stefaan Beel

Race Productions

Belgian Cycling Factory

Onder de naam Race Productions NV
werkt Aerts in de aanvangsjaren voornamelijk als poederlakker en framebouwer
voor BioRacer, dat zich in die dagen niet
alleen beperkt tot wielerkledij. Zeven jaar
later brengt Aerts met ‘Ridley’ – genoemd
naar filmregisseur Ridley Scott – een eigen
fietsenmerk op de markt. De cyclocrosswereld is het eerste werkterrein voor Aerts: “Ik
was altijd al gek van de cross en was bovendien goed bevriend met toppers als Erwin
Vervecken en Bart Wellens. Ik vroeg hen
hoe we hun crossfietsen konden verbeteren
en ging aan de slag met hun input.” Sedert
2005 is Ridley ook terug te vinden op het
hoogste niveau van het wegwielrennen.
Eerst vier seizoenen bij Lotto, dan achtereenvolgens twee jaar bij Katusha en een jaar
bij Vacansoleil, om dan vanaf 2012 tot vandaag opnieuw hofleverancier te worden bij
het huidige Lotto-Soudal. De drijfveer voor
die sponsoring is duidelijk voor Aerts: “Als
je op het hoogste niveau fietsen ontwikkelt,
kan je niet anders of ook meespelen op het
hoogste niveau van het profwielrennen.
De input van de profrenners is van goudwaarde om de kwaliteit van de koersfietsen
almaar te verbeteren. Dat de service course
zich op een boogscheut van onze fabriek
bevindt, is een absolute meerwaarde. Zo
kunnen we snel en eenvoudig luisteren
naar elkaars bevindingen.”

In de zomer van 2017 neemt Aerts het
noodlijdende Eddy Merckx Cycles over.
Het door Eddy Merckx opgestarte fietsmerk kent in de jaren tachtig en negentig
een bijzonder goeie start, maar deemstert
stilaan weg nadat De Kannibaal in 2008
zijn fabriek overlaat. Naast puur zakelijk
instinct – het merk Merckx is nog steeds
bijzonder groot in de Verenigde Staten –
spelen ook persoonlijke motieven bij de
overname: “Ik won mijn eerste koers op
een Eddy Merckxfiets. Bovendien was
Eddy Merckx een idool van mij.” Het merk

Merckx blijft voorbestaan en krijgt binnen
het bedrijf van Aerts een plaats naast Ridley en Forza, het label waaronder aparte
fietsonderdelen als zadels en wielen de
fabriek in Beringen verlaten. Dat Aerts volop de kaart ‘Made in Belgium’ trekt, blijkt
ook uit de naamswijziging van zijn onderneming: ‘Race Productions NV’ wordt
ingewisseld voor het meer slagkrachtige
‘Belgian Cycling Factory’. Met het merk
Merckx in de portefeuille en de stevige
band met het oer-Belgische Lotto-Soudal
is dit een bijzonder treffende naam.

De Ridley waarmee Tim Wellens de slotrit in Parijs-Nice 2016 won, maakt sinds
kort deel uit van de koersfietsencollectie van het Wielermuseum Roeselare.

Reissouvenirs van Louis Schatteman

“Door de Tweede Wereldoorlog hadden we nooit de kans gekregen
om naar het buitenland te gaan. Ik heb dan ook geen moment
getwijfeld toen een vriend me in 1949 voorstelde om samen op de fiets
de Zwitserse bergen in te trekken. Ik was toen 29 jaar, mijn compagnon
de route drie jaar jonger. Met de nachttrein reden we tot in Luzern
en begonnen van daaruit aan onze beklimmingen. Die trip viel me
zo goed in de smaak dat ik nog eens drie keer (1950, 1953, 1954) op
fietsvakantie in het buitenland ben geweest. In totaal beklom ik 28
cols. En dat voor iemand die opgroeide in Bosvoorde, aan de rand van
het Zoniënwoud…”(Louis Schatteman, °1920)
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“Zonder degelijke tweewieler moest
je niet vertrekken. Dat ondervond
ik al in 1949. Daarom kocht ik mij
in 1950 deze op maat gemaakt
fiets, van het merk Liviano. Om
de bergen over te komen, is de
fiets uitgerust met twee tandwielen vooraan. Het kleinste tandwiel
telt 28 kroontjes, het grootste 52.
Schakelen gebeurde nog niet aan
de schuine buis, wel aan de staande
achtervork. Let ook op de buizen
die de bagagedrager fixeren: die
zijn speciaal iets lager gelast zodat
ik meer bagageruimte had. Tot op
vandaag kan ik nog altijd geen nadelen aan deze fiets bedenken. Hij
was mijn rots in de branding!”
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Door de sponsoring van de Lotto-Soudalploeg is Ridley momenteel als enige
Belgische fietsfabrikant aanwezig in het WorldTour-peloton. Daar moet
het opboksen tegen multinationals als TREK en Specialized. Maar Ridley
weet zich meer dan behoorlijk te manifesteren, dankzij de prestaties van
speerpunten als André Greipel, Thomas De Gendt en Tim Wellens. Het snel
groeiende bedrijf uit Paal-Beringen heeft intussen al een geschiedenis van
meer dan 25 jaar en werd in 1990 opgericht door huidig CEO Jochim Aerts.
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“Als souvenir aan de ‘overwonnen’ cols
kocht ik vaak een fietsvlagje op de top. Daar
stond in de meeste gevallen een barak waar
allerhande spullen te koop werden aangeboden. Ik heb ze nooit bevestigd aan mijn fiets,
omdat die al vol hing met zakken bagage:
fietsherstelgerief, warme kledij, een tent,
een luchtmatras,… Overnachten deden we
telkens in onze tent. Op twee keer na, toen
het weer echt te slecht was. Toen verbleven
we in een hotel.”

“Tijdens onze reizen namen we ook wel de tijd om een
rustdag in te lassen. Op die dagen gingen we dan op
uitstap. We informeerden ons in het lokaal bureau voor
toerisme over de mooiste bezienswaardigheden. In 1954
deden we Chamonix aan, met de Mont Blanc als één van
de grootste toeristische trekpleisters. We sloegen onze
tent op in “Les Bossons”, een dorpje naast Chamonix.
In de voormiddag namen we een treintje naar boven
tot aan de Mer de Glace, een prachtige gletsjer. In de
namiddag namen we vanuit Chamonix de kabelbaan tot
boven aan de Brévent. Dit gebeurde in twee keer omdat
het hoogteverschil te groot was. Vanop de Brévent kon
je de top van de Mont Blanc zien, omdat je daar op meer
dan 2.000 m hoogte zat. Dit was een prachtig zicht, een
ongelofelijk mooi panorama…”
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“Voor ons vertrek naar het buitenland, moesten we naar Tour & Taxis in Brussel om een
zegel te laten bevestigen aan onze fiets, als
bewijs dat dit een Belgisch product was. In
die dagen was deze site het knooppunt voor
wat betreft transitogoederen in het Brusselse.
Om eventuele invoerrechten bij onze terugkeer in België te vermijden, hadden we dus
zo’n zegel. Zo hadden we gegarandeerd geen
problemen met de douane.”

“De cols waren in die dagen nog niet geasfalteerd. We fietsten vooral
op onverharde wegen, met veel grind. Dat maakte alles nog een stuk
lastiger. Maar gelukkig waren er toen praktisch zo goed als geen
automobilisten. We ontmoetten vooral andere fietstoeristen. Op een
gegeven moment vonden we langs de kant van de weg een fototoestel,
dat aan een paal hing. We besloten om het mee te nemen, want we
hadden het gevoel dat we de mensen die dit vergeten waren, nog
gingen ontmoeten. En dat gebeurde ook. Uit de tegenovergestelde
richting kwamen we niet veel later twee fietsers tegen die op zoek
waren naar hun fototoestel. Zelf hadden we uiteraard ook een toestelletje bij. Om onze beklimmingen vast te leggen én achteraf nog
eens te kunnen herbeleven…”

