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Bij Quadwinkel.nl maken we graag vieze handen. Het is heerlijk om een quad
helemaal na te lopen en weer piekfijn
af te leveren. Of een side-by-side te
verbouwen, zodat je er lange rally’s
mee kan rijden of nog makkelijker je
werk mee kunt doen.
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Sleutelen geeft ons energie. We doen het daarom
niet alleen aan jouw quad of buggy, maar ook aan
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Quadwinkel.nl zelf. De ‘motorkap’ gaat ook hier re-

AANGENAAM:
TEAM QUADWINKEL

14

gelmatig even open om te kijken wat er nog beter
kan.

FRIEDA RIJDT VOOR DE
LOL, ARJEN IS DE WILLIE
WORTEL VAN DE TWEE

Zo hebben we in de afgelopen periode ons team
uitgebreid en onze interne processen geoptimaliseerd. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld sneller
nieuwe quads of occasions leveren.
Andere mooie ontwikkelingen? Dat zijn onze nieuwe
mini-expedities naar de mooiste plekjes in het bui-
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tenland en de start van RallyXL, waarmee we rally-

CAN-AM TRAXTER HELPT
RODE KRUIS HELPEN OP
STRAND EN CIRCUIT

rijders in binnen- en buitenland ondersteunen. Dit

16

magazine geeft je alvast een klein voorproefje.

Christiaan Eigenaar Quadwinkel.nl

RICHARD RUTTENBERG
GAAT VOOR DE NEDERLANDSE TOP

Maar niet alleen wij zijn volop in beweging. Ook jullie blijven ons verrassen met nieuwe, creatieve en
slimme manieren om quads en side-by-sides in te
zetten. Dat laten we graag zien in deze nieuwe editie van Quadwinkel.nl magazine.
Veel leesplezier en graag tot ziens in onze
showroom!
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Christiaan van der Hout
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QUADWINKEL EXPEDITIE:
OP PADEN WAAR JE
ALLEEN VAN KUNT
DROMEN

18

‘EEN LASTDIER DIE MIJ
HEEL VEEL WERK UIT
HANDEN NEEMT’
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Erwin Dekker en
Arjan Vrieling: “Lol
blijft het uitgangspunt, maar we
kijken voortdurend
of het harder en
beter kan.”
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het is zeker de bedoeling dat we een keer voor een

ken ben je na zo’n race bekaf. Nu merk je ook nog wel

échte wedstrijdrally gaan, waar we vervolgens punten

dat je wat gedaan hebt, maar totaal anders.”

kunnen verdienen om bijvoorbeeld een keer aan een

De lol is en blijft het uitgangspunt maar ze kijken ook

wedstrijd als Dakar mee te doen.”

wel eens wat verder. Erwin: “We trainen hard en on-

Als je met een rotgang van 100 kilometer per uur over een zandpad vol
gaten rijdt, is dat geen pretje… Behalve als het je hobby is én je voertuig is
erop berekend.

Die vlieger gaat zeker op voor Erwin Dekker en Ar-

danks dat het nog steeds hobby is, kijken we natuur-

COMFORT

lijk voortdurend hoe het beter en harder kan. Wat kan

De overstap naar de buggy heeft vooral met comfort

je met je machine doen om nog harder te kunnen is

te maken. Arjan: “We zijn beiden aan de forse kant.

iets dat je altijd bezighoudt. Al loop je daarin natuurlijk

Erwin hield het nog wat beter vol dan ik, maar een

ook wel tegen grenzen aan. Wil je aan echte wedstrij-

quadrally is echt superzwaar. Als je een hele dag op

den meedoen, dan heb je ook échte budgetten nodig.

zo’n ding door de bergen rijdt, weet je niet meer hoe

Maar wie weet… meedoen aan een race als Dakar zou

jan Vrieling. In het dagelijks leven werken ze ‘zij

je zitten moet. Toen we zagen hoe gemakkelijk het

voor ons beiden een droom zijn.”

aan zij’ in hun beveiligingsbedrijf. In hun vrije tijd

de buggyrijders af ging, zijn we ons gaan oriënteren,

zitten ze ‘side-by-side’ op een Polaris RZR Tur-

waarna de keus voor de Polaris snel was gemaakt.”

bo S, een monster met maar liefst 179 paardenkrachten. Jawel, het is nog steeds een hobby, maar zo

De Polaris RZR heeft elektronisch gestuurde vering,

langzamerhand wordt het steeds serieuzer.

vertelt Arjan. “Je weet niet wat je meemaakt als je een
normale quad gewend bent. We hebben over paden

DAKAR

gereden met gaten van letterlijk een halve meter diep

“Tot nu toe zijn het steeds de recreatieve rally’s ge-

en je hebt het niet eens in de gaten. Normaal gespro-

SPECIFICATIES POLARIS
Side x side Polaris RZR Turbo S
- 168 pk
- 4x4 automaat
- Incl. kenteken

weest waar we aan meededen”, vertelt Erwin, “maar
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RALLYXL!

BRENDA
Kleding & administratie

Goed nieuws voor iedereen die ervan droomt om
zelf mee te doen aan een rally als Dakar. Met RallyXL
is zo’n droom wellicht realistischer dan je denkt. Vijf
vragen aan Meo Jochemsen!
Wat is RallyXL?

Het Quadwinkel-team is in het afgelopen jaar versterkt met toppers uit
het vak. Vandaar dat we de nieuwe
én vertrouwde Quadwinkel-gezichten
even voor je op een rijtje hebben gezet.

RallyXL is een nieuwe tak van Quadwinkel.nl. Met RallyXL
bieden we veilige en betaalbare side-by-sides die we
zelf ombouwen. Ze bevatten bijvoorbeeld een rolkooi en
een extra grote brandstoftank. We kunnen de side-by-sides desgewenst aanpassen aan de FIA-regelgeving

HIELKE
JAN

waardoor je ook met officiële FIA-rally’s mee mag doen.

Monteur

Onderdelen & accessoires

Doet RallyXL nog meer?
Ja. RallyXL heeft ook een eigen onderdelenlijn (RXL). We
leveren bijvoorbeeld verstevigde draagarmen, verbeterde ophangsystemen en extra temperatuurmeters voor
de aandrijving.
Wat als je zelf niet technisch bent?
Dan kun je gebruikmaken van ons Arrive & Drive-concept. Jij boekt een vliegticket naar de rally, wij zorgen

CEES
ROY
JEROEN

JURGEN

dat er een side-by-side voor je klaarstaat. Onze mon-

Werkplaatschef

er weer perfect bij staat voor de volgende dag.

teurs gaan met je mee. Zij zorgen na elke rit dat je quad

Transport
Is dit ook iets voor beginnende rallyrijders?

Monteur

Zeker. Je hoeft niet meteen mee te doen aan Parijs-Da-

Magazijn & onderdelen

kar. Een mooie instap-rally is bijvoorbeeld de 24H
Fursten Forest in Duitsland. Wil je er iets langer uit? Dan
kies je bijvoorbeeld voor de Bresslau Rally in Polen of de
Illyria-raid van Griekenland naar Kroatië. Die rally’s duren een week en zijn goed te doen qua niveau.

MEO
PATRICK
CHRISTIAAN
ROELAND

Eigenaar

Monteur

Operationeel manager

Waarom zijn jullie RallyXL gestart?
We zien dat steeds meer mensen graag rally’s rijden. Side-by-sides zijn daar ideaal voor. De kosten liggen veel lager dan wanneer je met een rallyauto rijdt, terwijl het minder zwaar is voor je
lichaam dan een rally op een quad of motor.

Monteur
06

info@rallyxl.com | 06 - 82380348
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Rode Kruis Zandvoort: “Dankzij de
dubbele cabine kunnen we met maar
liefst zes mensen op pad.”
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Wendbaar bij grote evenementen,
met tegelijkertijd voldoende capaciteit om meerdere personen te vervoeren. Dat is de reden dat het Rode Kruis
in Zandvoort recent overstapte op de
Can-Am Traxter, een zeszitter met een
dubbele cabine.
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vrijwilligers. Er was nooit echt plek om een passagier

begeleiden waar de inzet nodig is. Het gebeurt ook

mee te nemen. En omdat de reparatiekosten oplie-

dat een ambulance de plek van het slachtoffer niet

pen, wisten we dat het tijd was voor iets nieuws.”

kan bereiken. In dat geval kunnen we een slachtoffer
liggend op een brancard vervoeren.”

KORTE DRAAICIRKEL
Sinds die knoop is doorgehakt, hebben de

HULPVERLENING OPTIMALISEREN

Zandvoorters geen moment spijt gehad van de aan-

Het Rode Kruis is voortdurend bezig om de hulpverle-

schaf. “De Can-Am is motorisch heel stil en stuurt

ning te optimaliseren, vertelt Vivian. “Hoe sneller we

een stuk soepeler. En ondanks dat hij een stuk langer

een slachtoffer te hulp kunnen komen, hoe beter. Dat

is dan zijn voorganger, is de draaicirkel lekker kort.

is waar het in ons werk allemaal om draait. Met de

Maar hét grote voordeel zit hem toch echt in de ruim-

aanschaf van de Can-Am hebben we ons werk weer

te. Dankzij de dubbele cabine kunnen we met maar

verbeterd en kunnen we mensen nóg sneller helpen.

Dat je met zo’n aanschaf niet over één nacht ijs gaat,

liefst zes mensen op pad. Het is nu erg handig dat we

Dat is ook wat mij persoonlijk en ons als team drijft;

mag duidelijk zijn. De investering liegt er niet om, dus

ook complete teams naar de EHBO-posten kunnen

het helpen van mensen die op de een of andere ma-

moet je zeker weten dat je er baat bij gaat hebben.

brengen. Voorheen moest dat met een personenbus,

nier in nood zijn.”

“Het is nu vier jaar geleden dat we voor het eerst om

wat niet altijd gemakkelijk is op het strand en in de

tafel gingen om te bekijken of we deze stap moesten

duinen.”

zetten”, vertelt Vivian Lijnzaat, die als vervoerscoör-

PERSOONLIJKE SERVICE
Dat de Zandvoortse afdeling bij Quadwinkel terecht-

INZET BIJ NIEUWJAARSDUIK

kwam, is geen toeval. Vivian: “Een collega-afdeling in

De Can-Am werd begin 2020 ingezet bij de traditi-

het land is ons al voorgegaan, dus Quadwinkel was

PLEK VOOR PASSAGIERS

onele nieuwjaarsduik. Vivian: “Gelukkig hebben we

al op de hoogte van wat er nodig is voor een voer-

De EHBO’ers van het Rode Kruis zijn veel op het strand

hem niet nodig gehad, maar hij is er wel ideaal voor.

tuig dat wordt ingezet in de EHBO-hulpverlening. We

én op het Zandvoortse racecircuit te vinden. “We

Ook voor grote evenementen op het circuit van Zand-

ervaren de service daar als heel persoonlijk. Christi-

reden al jaren rond in een Kawasaki Mule, maar die

voort zal hij zeker van nut zijn. Mocht het bijvoorbeeld

aan kwam samen met zijn zoontje de quad brengen,

werd een dagje ouder. Bovendien is de Mule een

nodig zijn om een ambulance het terrein op te leiden,

waarna we nog samen naar het circuit zijn gereden.

tweezitter, terwijl wij altijd inzetten draaien met twee

dan kunnen we die met de quad naar de plaats

Echt super leuk.”

dinator voor het Rode Kruis werkt.
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Je bent fervent quadliefhebber en je
wilt een keer wat anders dan je stacaravan in Zuid-Frankrijk? Boek dan eens
een Quadwinkel expeditie… maar je
moet wel snel zijn, want ze zijn razend
populair.

BEL ONS VOOR DE
EERSTVOLGENDE
MOGELIJKHEID
OM MEE TE
GAAN MET EEN
QUADWINKELEXPEDITIE!

WIJ LETTEN OP
DE KLEINTJES
Pap, mogen we nou eindelijk ook een
keertje rijden? Als jij dát regelmatig
hoort is het tijd voor een kinderquad!
Quadwinkel heeft een ruim aanbod
aan quads voor kinderen. Bijvoorbeeld modellen met een betrouwbare, kleine viertaktmotor (49cc) die
weinig onderhoud nodig hebben. Bij
veel kinderquads kun je de snelheid
en het toerental begrenzen. Ook zijn
er quads waar je met een veiligheids-

Die populariteit heeft alles te maken met het enthou-

“Onbeperkt door de ongerepte natuur en op paden

siasme van Ruben Lobbes en zijn team Motoduro,

waar je alleen van kunt dromen”, aldus de meer dan

een reisbureau uit België dat gespecialiseerd is in

enthousiaste reisleider. “Prachtige uitzichten, geen

offroad-reizen. “Inderdaad, de enige in België en Ne-

platgelopen café’s, maar lokale bewoners die je met

derland die zelfstandig en zonder tussenpersoon ope-

open armen ontvangen. Dit zijn echt vakanties waar je

reert”, vertelt Ruben enthousiast.

met heel veel plezier op terug gaat kijken.”

Zelf is hij Portugees en één van zijn collega‘s is Ma-

Bij Quadwinkel.nl kunnen ze dat beamen. Daarbij

rokkaan. Drie keer raden waar de Quadwinkel-reizen

speelt ook de gezelligheid van zo’n expeditie een be-

naartoe gaan… Inderdaad ja, naar Portugal en Marok-

langrijke rol, geeft Christiaan van der Hout van Quad-

ko. “Ons team bestaat uit native speakers. Die expedi-

winkel aan. “Je ontmoet andere quadliefhebbers, hebt

ties zijn dus thuiswedstrijden voor ons. Alle routes zijn

goede gesprekken, drinkt samen een biertje bij de bar-

door ons persoonlijk voorgereden en omdat we de weg

becue. Ook dat maakt deze expedities een onvergete-

weten en de taal spreken, kunnen we routes uitstippe-

lijke ervaring.”

koord aan een trekschakelaar de motor kunt uitschakelen. Kom gerust een
keertje kijken in de showroom!

len waar anderen niet zo snel komen.”
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Jan-Bart Drost: “Ik
viel als een blok
voor het uiterlijk
van deze quad.”
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Jagen, klussen, hobbyen rond het huis, met de hond op pad, een ijsje halen met
zijn echtgenote… Jan-Bart Drost kan letterlijk niks bedenken dat hij níet met zijn
quad doet. “Ik zeg weleens gekscherend: ik zou niet weten hoe mijn leven eruit
zag zonder dat ding.”

12

Jan-Bart is naast eigenaar van een expeditiebedrijf in

nog het beste van pas op zijn jachtterrein in Duitsland.

Kesteren ook levensgenieter pur sang. Hij houdt van

“Dat is mijn grote hobby”, glimlacht hij. “Op het jacht-

het buitenleven, is gek op zijn paarden én is fervent

gebied dat ik gepacht heb, ben ik verantwoordelijk

hondentrainer. “Het is ruim twee jaar geleden dat een

voor de wildstand en dus ook voor het schadebeheer.

vriend me aanraadde om een quad te kopen”, vertelt

Elke twee weken ben ik hier een paar dagen te vinden.

hij. “Op zijn advies ben ik naar Quadwinkel gegaan,

In een houten huisje dat ik zo heb ingericht dat ik van-

waar ik hem eigenlijk meteen zag staan: een exem-

daar uit ook prima mijn taken voor het expeditiebedrijf

plaar in camouflagekleuren. Tja.. moet je net een jager

kan uitvoeren.”

hebben. Ik viel er als een blok voor.”

WILDE ZWIJNEN
LIEFDE

Vroeg in de ochtend of in de avondschemer zet hij

Liefde op het eerste gezicht dus, en een liefde die in

zijn verrijdbare hoogzit aan de rand van een akker om

de praktijk ook nog eens superpraktisch uitpakt. Drost:

vandaaruit goed zicht te hebben op het wild. “Wilde

“We zijn een paar jaar verder, maar ik ben nu nog te

zwijnen vormen in dat gebied een serieus probleem,

lui om een kruiwagen te pakken. Ik maai er het weiland

maar zo nu en dan is het ook nodig om een hert, das,

mee, trek er de paardenbak mee glad en ik laat er de

wasbeer of ree te schieten. Als ik vroeger groot wild

hond mee uit. Als ik één keer fluit gaat-ie zitten en bij

schoot, had ik er een hele kluif aan om zo’n beest uit

twee keer springt-ie achterop.”

het land of uit het bos te slepen, Maar je raadt het al:
ook hier biedt de quad uitkomst. Je kunt gerust zeggen

JACHTTERREIN

dat mijn leven er dankzij die Grizzly een stuk makkelij-

De Grizzly 700 (4x4) kan dus met recht een alleskunner

ker én leuker op is geworden.”

genoemd worden. Maar het voertuig komt Jan-Bart
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gegrift en brachten Frieda ertoe om eens bij Quadwinkel binnen te stappen. “Ik kwam er regelmatig langs. Na
een poosje rondgeneusd te hebben in de winkel, heb ik
er spontaan één uitgekozen. Doe die maar, zei ik. Haha.
Maar het gekke was; wat eigenaar Christiaan betreft
ging de deal niet door. Ik had naar een 1000 cc gewezen
en die kreeg ik niet mee omdat-ie te zwaar voor mij zou
zijn. En hij had natuurlijk gelijk. Haha.”
De Can Am 650 cc bleek echter ruimschoots te voldoen
aan de wensen van deze powervrouw. “Sterker nog, ik
kan hem amper aan. Het zijn beesten. En ik ben zelf nog
niet eens zo van het harde rijden hoor. Ik merk wel eens
dat mijn collega’s op het off-the-road parcours mijn rustige rijstijl soms irritant vinden. Wat dat betreft ben en
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Met haar 62 jaar is Frieda de Baat
een uitzonderlijke verschijning op
een quadrally, maar wie haar spreekt
komt er snel achter dat zij zo’n beetje de laatste is die zich dáár iets van
aantrekt. Quadwinkel Magazine zocht
haar en haar neef Arjen de Lange op
bij Offroad Eindhoven.

blijf ik een echte hobbyrijder. Je kunt me op een cross-

gaat, is Arjen de Wilie Wortel van het
stel...
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Een quad of side-by-side met kenteken is
praktisch. Voor vervoer naar de crossbaan
of het bos heb je geen aanhanger meer
nodig en als je hem professioneel gebruikt,
kan je je er eenvoudig mee verplaatsen
tussen verschillende werkterreinen.

circuit vinden, maar ik rijd er ook mee naar de Jumbo.
Grote bak achterop met alle boodschappen erin.”

In Nederland zijn er diverse mogelijkheden
om de openbare weg (en soms de snelweg)

WANDELEN

op te gaan.

Hard rijden is geen ambitie, avontuurlijk rijden wel. Niet
matig naar het buitenland. Om deel te nemen aan de

WAT IS ER MOGELIJK
EN WAT MAG?

Idellyria-raid bijvoorbeeld: een tocht door zeven Balkan-

Quad die is goedgekeurd als bromfiets

voor niets vertrekken Frieda en haar neef Arjen regel-

De Amsterdamse zit niet om woorden verlegen als ze ver-

landen, van Kroatië naar Griekenland. “In een week rijd

• Begrensd op 50 cc

telt hoe quadrijden pas op latere leeftijd haar grote pas-

je dan 2100 kilometer, waarvan tachtig procent offroad.

• Max. 50 km/uur

sie werd. Die passie ontbrandde gek genoeg in de woes-

Een geweldige ervaring. Je komt op plaatsen waar alleen

• Bromfietscertificaat verplicht

tijn van Egypte, waar ze tijdens een duikvakantie besloot

een crossmotor, quad of SSV kunnen komen.”

Quad die is goedgekeurd als auto (L7E)
• Vanaf 18 jaar

om ook eens zo’n leuk recreatief ritje met een quad te

• Rijbewijs B verplicht

maken. “Ik ging op dat ding zitten en was meteen ver-

Waar Frieda het met name om de lol gaat, is Arjen de

kocht. Mijn vrouw ging achterop en die had precies het-

Willie Wortel van het stel. “Dat is inderdaad een mooie

Quad die is goedgekeurd als agrarisch

zelfde. Ik stond letterlijk roodgloeiend, zo geweldig vond

combinatie”, lacht Arjen, die zelf zijn halve leven op een

voertuig

ik het.”

crossmotor heeft gezeten. “Nadat ik problemen met mijn

De passie werd gedoofd toen haar geliefde ziek werd en

schouder kreeg, ben ik overstapt op de quad en ik zeg

Frieda besloot om zich weer in Nederland te vestigen om

wel eens dat ik dat tien jaar eerder had moeten doen.”

voor haar te zorgen. “Dan staat het hele leven natuurlijk

Waar het Frieda met name om de lol

QUAD OF
SIDE-BY-SIDE
KENTEKEN

• Aantoonbaar actief in de agrarische
sector
• Complete verlichting, claxon,
kilometerteller
• Afgeknotte driehoek

stil. Een nare periode uiteraard, waarin ik een flinke tijd

Als echte techneut heeft een motorblok geen enkel ge-

van de leg ben geweest, zoals dat heet. Ik heb mijn aan-

heim meer voor hem. Dus als er wat aan de hand is met

Meer weten over de mogelijkheden van

deel in de duikschool verkocht en besloot om in Kraggen-

zijn eigen quad of die van Frieda, dan is dat superhandig.

een quad met kenteken?

burg te gaan wonen.”

De quad heeft het duo sowieso onafscheidelijk gemaakt.

Quadwinkel.nl helpt je graag om een quad

“Het is heerlijk om samen op te trekken. We genieten er-

QUAD-AVONTUREN
De quad-avonturen in Egypte bleven in haar geheugen

van en als het even kan, gaan we samen op pad.”

met kenteken te vinden of te laten uitvoeren. Neem contact met ons op via
0342-465739.
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Hij was nog geen drie jaar oud toen hij door zijn oudere broer op een quad
werd gezet. Lekker scheuren in de paardenbak. Niet voor niets is Richard
Ruttenberg met 19 lentes op de teller één van de veelbelovende talenten
op het ONK-circuit.
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quad-uurtjes op zitten. Op zijn vierde (!) switchte hij naar

bouwen met veel vermogen én veel minder gewicht dan

de motor, toen hij zeven was maakte hij de lokale BMX-

we gewend waren.”

banen onveilig om op zijn dertiende weer op de quad te
stappen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

‘Nummer 1 worden’ is waar de Kootwijkerbroeker nu zijn
zinnen op heeft gezet. En gezien de eerste resultaten lijkt

JONGSTE RIJDER

hij een heel eind onderweg te zijn. Op het moment van

In 2018 begon hij bij het NK ook op de Yahama, waar hij

schrijven heeft hij net zijn eerste clubwedstrijd in Nun-

de meeste marge-overwinningen boekte en derde werd.

speet achter de kiezen waar hij als eerste over de finish

Hij begon zijn serieuze quad-carrière op een Yamaha YFZ

ging, terwijl er ook een aantal ONK-rijders meestreden.

450, stapte later over op de YFZ 450r om daarmee zesde
bij het ONK te worden als jongste rijder in 2019. Ambitieus

TRAINEN

als hij is, gaat hij voor het komende seizoen voor het po-

“Ja, dat belooft inderdaad wel wat. Al moet ik het natuur-

dium en als dat maar even mogelijk is voor het hóógste.

lijk ook nog waarmaken. Om bij de top te komen moet je

Hij twijfelde; óf een crossblok in de Yamaha bouwen om

niet alleen veel uren op de quad maken, maar ook veel

zo extra vermogen te creëren, óf iets nieuws gaan doen.

sporten, mountainbiken en kracht- en conditietraining

Het werd dat laatste. Sinds dit seizoen rijdt Richard op de

doen. Het hele plaatje moet kloppen.”

CRQF Quad, een relatief nieuw merk in de quadwereld.

Als het gaat om Quadwinkel is Richard fan van het eerste uur. “De Suzuki LT50 tweetakt waar ik als peuter op

CRQF QUAD

rondreed kwam al bij Quadwinkel vandaan en ook voor

De CRQF is een in Nederland gebouwde quad die samen-

de vele quads die daarna volgden zijn we altijd trouwe

Ja, dat zat er zeker al vroeg in, lacht Richard. En het is

KEIHARD TRAINEN

gesteld is uit de beste componenten van diverse merken

klant gebleven. Het contact is goed, we zijn blij met de

er nooit meer uitgegaan. Want fanatiek is hij. Tot op het

Hoe je dat bereikt? “Keihard trainen. Niet alleen op de

in de crosswereld, zoals de Honda CRF en TRX, Goldspeed

goede service. Ze weten waar je mee bezig bent. Dat

bot gemotiveerd om dit jaar niet alleen in de subtop te

baan, maar ook in de sportschool. Je moet in topcondi-

en Roll Design. De ontwerper ervan (Gerben Vruggink uit

werkt prettig, dus dat willen we zo houden.”

opereren, maar ook voor het hoogste Nederlandse ere-

tie zijn om te winnen en en je kunt nooit genoeg op de

de Achterhoek) bouwde jarenlang quads en buggy’s voor

schavot te gaan.

baan zitten.” Wat dat betreft heeft Richard er de nodige

de Dakar-rally. Richard: “Hij was in staat om een quad te
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Theo Geurts zou niet meer weten hoe
hij zijn werk zonder de quad moest
doen.

Boeren genoeg die links en rechts
een koppeltje schapen hebben lopen,
maar professioneel schapenhouders
zijn er niet zo veel. Theo Geurts (47)
uit Voorthuizen behoort tot deze bijzondere beroepsgroep. Hij is dagelijks
op pad om zijn kudde te weiden op tal
van percelen in midden Nederland.
Met behulp van de quad natuurlijk.
‘Lamsvleesproducent’ heet het officieel, maar scha-

UTILITY QUADS
Ook op zoek naar een quad die
zwaar werk een stukje lichter maakt?
Quadwinkel.nl heeft een ruime collectie utility quads. Robuuste voertuigen met lekker veel grip. IJzersterk
en toch heel wendbaar. We bouwen
bovendien graag handige hulpmiddel voor je op de quad.

penhouder past Theo beter. Aan het randje van de
gemeente Nijkerk runt hij een mooi bedrijf waarin de
Texelaar/Swifter de hoofdrol speelt. Het is een kruising tussen het bekende Noord-Hollandse ras en een

een hoogte van 30 centimeter. Steeds als een koppel

Vlaams ras dat dus luistert naar de naam Swifter. Voor

naar een nieuw weiland gaat, moet dat gebeuren.”

de liefhebber: de Swifter krijgt snel en gemakkelijk
lammeren, de Texelaar is een makkelijke groeier en

Het is al een poosje geleden, maar Theo weet nog

dat maakt de combinatie perfect.

goed dat hij dat klusje met de kruiwagen klaarde. “Bij
de wat kleinere percelen was dat nog wel te doen. Tot-

Theo, zijn hele werkzame leven al schapenhouder,

dat ik voor het eerst in de Flevopolder aan het werk

heeft bewust gekozen voor de extensieve veehoude-

was… Voor één perceel was ik een halve dag aan het

rij, oftewel dieren die zoveel mogelijk buiten zijn. “Hoe

draadzetten. Met zware klei aan de banden en het

meer gras ze eten en hoe minder brokjes en kuilgras,

zweet op m’n voorhoofd.”

hoe lager je in de kosten zit. In het voorjaar en in de zo-
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mer lopen ze op mijn eigen huurpercelen. Maar als die

Met de introductie van de quad in zijn bedrijf was dat

aan het eind van de zomer kaal zijn, wordt de kudde

leed snel geleden. “De haspel met draad achterop, de

uitgeschaard zoals dat heet. Ik laat ze dan op percelen

palen voorop en gaan… Alle plekken op het perceel

lopen van koeienboeren om de laatste restjes gras van

zijn makkelijk bereikbaar en als hij onverhoopt kapot

de weilanden te vreten.”

zou gaan heb ik nog een ander exemplaar achter de
hand. Ik zou niet weten wat ik nog zonder moet. Het is

De Suzuki Ozark is daar het perfecte werkpaard voor.

een lastdier die mij heel veel werk uit handen neemt en

Theo: “Om een koeienwei zit het draad namelijk op een

me een hoop energie bespaart.”

meter hoogte. Daar glipt een schaap zo onderdoor.
Dat betekent dat ik in elke wei waar een koppel schapen wordt uitgeschaard, een draad moet spannen op
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WEBSHOP
QUADWINKEL.NL
Onderdelen nodig? Accessoires bestellen? Nieuwe crosskleding uitzoeken? Dat kan ook vanuit huis. Op
Quadwinkel.nl vind je namelijk een
complete webshop.

Wij zijn Quadwinkel.nl. Eén van de grootste quadzaken van
Nederland. Met een showroom waar je meer dan honderd

Bestel met een paar muisklikken en

nieuwe en gebruikte quads vindt. Net als een kleding- en

we bezorgen jouw producten tot aan

accessoireshop en een uitgebreide werkplaats, waar we

de voordeur. De webshop blijft de

onderhoud en reparaties uitvoeren en quads customizen.

komende tijd in ontwikkeling. Heb je

We vinden het leuk als je langskomt en helpen je graag

tips of een product dat je graag in

om nog meer plezier te beleven aan jouw quad. Tot snel!

onze webshop wilt zien? We horen
het graag!

QUADWINKEL.NL

CONTACT

Energieweg 2

T: 0342-465739

3771 NA Barneveld

E: info@quadwinkel.nl

OPENINGSTIJDEN

ONLINE

Maandag gesloten
Di. t/m vr.: 08:00 - 17:00 uur
Za.: 08:00 - 16:00 uur

/quadwinkel.nl
@quadwinkel.nl

www.quadwinkel.nl

