
 

E-bikes 

Afgelopen week speelde Coach, samen met zijn vrouw, voor BSOS, ofte-

wel Buiten Schoolse Opvang Schoonebeek. Tijdens de schoolvakantie 

pasten wij een weekje op twee kleinzoons in Noord Brabant. Wij stonden 

met ons kampeerbusje op een boerencamping, vlakbij de woonplaats 

van het kroost. ’s Morgensvroeg werden de boys gebracht en laat in de 

middag werden ze weer opgehaald. Voor dat zij kwamen, maakte ik een 

fietstochtje met onze trouwe viervoeter BO. Ik reed dan een vast rondje, 

waarbij Bo zijn behoeften deed. Op het fietspad rijdend, werd ik elke 

morgen ingehaald door andere fietsers. Het viel mij op, dat deze fietsers 

mij met hoge snelheid inhaalden en ngo niet zo oud waren. Ik had het 

idee, dat er meer met ondersteuning werd gefietst dan zonder. De vol-

gende morgen ben ik tijdens mijn rondje gaan turven hoeveel E-bikers 

en gewone fietsers ik zag. De aantallen zijn niet spectaculair te noemen, 

maar toch. In totaal telde ik 12 fietsers, waar van 8 met een verlengsnoer 

en 4 zonder. Ja, wat kun je nu met dit gegeven. Eigenlijk niet zoveel. Je 

kunt er een kengetal van maken, dat heb ik tijdens mijn studie geleerd. 

Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de situatie en/of de ont-

wikkeling van een beleids-of productieproces. In dit geval kun je zeggen: 

66% van de fietsers, die ik ’s morgens op mijn rondje zag, gebruikte een 

E-bike en was in elk geval jonger dan 55+. Ja, en wat zegt dit kengetal 

dan? Ik moest denken aan een woordvoerder van het bekende Oerol 

festival op Terschelling. Volgens deze woordvoerder zouden er veel ou-

dere bezoekers op het festival in juni komen, want alle e-bikes op Ter-

schelling, waren tijdens deze periode verhuurd. Toen ik dit las, had ik 

hier al bedenkingen tegen. Niet dat er geen oudere bezoekers zouden 

komen, dat is al jaren zo. Maar tijdens ons verblijf op Terschelling in 

april zag ik al veel jeugd op e-bikes mij eveneens inhalen. De waarheid 

zal wel ergens in het midden liggen. Ondanks deze ontwikkelingen, blijf 

ik Bo uitlaten op mijn oude damesfiets, in een rustig tempo. Ik heb dan 

alle tijd om een column te bedenken. 

Coach 


