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ijn avontuur begint in portland, de fietsvrien-
delijkste stad van de Verenigde Staten. Het
gemeentebestLlur van portland heeft onderzoek
gedaan in Amsterdam; ze gingen er kijken hoe

'wij' het doen, zowel qua structuur, als cultuur. En ze heb_
ben goed gekeken. Portland is vergeven van fietsstroken,
stallingen, routeborden en een goed ontwikkeld netwerk
van openbaar vervoer waarin de fiets nlee mag.

Het eerste wat ik er doe is per fiets de sfeer opsnuiven.
Portland by bíke is nreteen een goede gelegenheid om het
negen uur tijdsverschil te verteren. Na een dag beziens_
waardigheden en veel koffiestops is het tijd voor het echte
werk. Sarnen met gids Evan Ross rij ik in drie kwartier

beneden te cruisen. Heerlijkt Moe, voldaan en stoffig
vangen we daarna de 190 kilometer naar Bend aan.

Bend ligt midden in Oregon, aan de voet van het ruige,

wonderschone Cascade-gebergte. Mount Bachelor
(2764 meter) is de onbetwiste, met een fonkelende
sneeuwkroon getooide koning. Het stadje Bend heeft
een dorpse sfeer. De ruim 5OO kilometer aan singletrail:

die om het plaatsje zijn uítgezet, ziln bereikbaar meteel

korte shuttle of gewoon fietsend vanuit de stad. Regeni

hier zo'n beetje onbekend. De bike scene leeft in Oregor

en verkeert in een permanente staat van opwinding. Lit

hebbers bouwen telkens aan nieuwe trails. En wat z0n

is: je hoeft in Bend echt geen expert biker te zijn omvu
plezier te hebben. Ben je wél een alleskunner, dan zette:

de lokale gidsen maar wat graag een heel technischeto;

voor je in elkaar.
Ik ga een paar dagen mee met de beste organisatie inta

Cog Wild. Iedere dag staan er eindeloze singletrails opf

prograrnma, de ene nog mooier dan de andere. SomstÍel

ken we hoog de bergen in en zien we op ogenschijnlijk
grijpbare afstand sneeuw liggen. Een andere keer make:

we de hoogtemeters niet trappend, maar brengt een dikl

Amerikaanse bus de bikers naar de start van droomÍat
Vanaf daar doet de zwaartekracht de rest. Ook helemaa

top zijn de trails die vanaf de bergen langzaam afdalenr

terug naar Bend voeren. Die laat ik mij niet ontnemen,a
gaat de weg over asfalt sneller. Onderweg Iiggen kombc

ten, springbulten, boonlstammen als hindernissen en

ander nroois met steeds ook een chícken way, voor wie

geen zin meer heeft in technisch gedoe. De Specialized
29-er die ik heb gehuurd is even wennen, maar na Bend

ben ik echt onr. De hindernissen neeln ik vloeiender enr

meer zelfvertrouwen dan op mijn eigen 26 inch mountaj

BEN JE EEN ALLESKUNNER, DAN ZETTEN DE LOKALE GIDSEN MAAR
WAT GRAAG EEN HEEL TECHNISCHE TOCHT VOOR JE IN ELKAAR

vanuit Portland naar de Sandy Ridge Trails op de flanken
van Hood Mountain (3424meteï). De late september
ochtendzon laat zich van zijn beste kant zien en een
heus lentegevoel maakt zich van mij nteester.
Voor de traílparty echt kan beginnen, moet er eerst een
stuk worden geklommen. Dat gaat over een voor auto's
afgesloten asfaltweg. Na een half r.rurtje ploeteren, knallen
we de eerste trail op. Dat is een zwarte, dus moeiliik, rnaar
voor 95 procent is de knap aangelegde singletrail prima te
fietsen voor een laaglander als ik. De rest sla ik over onr
nrijzelf niet in het eerste uur al ontzettend ,au' te doen.
De aansluitende Hide & Seek Trail is honderd procent leuk.
Voor een groot deel vloeiend, ntet voldoende uitdagingen in
de vornt vetn nauwe haarspeldbochten, wortels, rotsblok-
ken, kleine drops, kombochten en jumps. Met regelmaat
zitten er korte klimmetjes in de trail. De afdaling lijkt drie
keer zo lang als de klim, en daar is niets mis mee.

Eennraal beneden eten en drinken we wat, om dan snel
terug naar boven te gaarl en over nieuwe trails weer naar
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bike. Dat heeft ook een groot nadeel. Zo'n nieuwe bike

gaat thuis een stevig gat in de begroting slaan. Ach, ga

ik in ieder geval met een big smile de crisis cloor.

Het afterbiken is cool. Er zijn veel restaurantjes en bant

tjes waar bikers elkaar trefíen. In Bend is mountainbikr
meer een nranier van leven dan een sport. Maar helaas,

is tijd onr afscheid te nemen. Als ik naar Oakridge rijd,l
ik een dubbel gevoel. Ik had nog veel langer willen bliivt

maar tegelijkertijd lonkt het nieuwe avontuur.

Wie over singletrails wil riiden waarvoor het technisch
kunnen varieert tussen gevorderd en expert, voelt zich

helenraal thtris in Oakridge, de ntountaírtbíkc capítatoJ
the northwest. Dit 140 kilometer van Bencl gelegen oord

ornringd door dichte bossen met ontelbare dirt roacls, tra

en wonderschone bergmeren. Randy Dreiling van Oregor

Adventures brengt je voor een kleine vergoeding naardr
start van een van de meer dan 50 trails. Veel van die tra

0p pad met Cog Wrld. de beste bikeqidsen in townl
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