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Niet voor een goed doel, maar 
puur om de uitdaging om na ruim 
twaalfhonderd kilometer Gröb-
ming, het dorp waar hun zeven-
jarige dochter Iris en de ouders 
van Paula wachtte, te bereiken. 
En dat is nog niet alles, want de 
vakantie eindigt ‘in stijl’. Dezelfde 
rit helemaal weer terug naar Ne-
derland...in de Velomobiel Quest. 

Zodat de totaal afgelegde afstand 
2430 kilometer werd. Hoe valt 
dat bijna jeugdig enthousiasme 
met de rustige, zakelijke en visi-
onaire kant (zie artikel links op 
de pagina) van de Kasteleins? 
,,Doorzettingsvermogen en pas-
sie”, vertelt het echtpaar. De 
zwaarste beproeving naast de 
Koppenbrüllerhöhe? ,,Schwarz-
brot”, vertelt Paula met een 
knipoog. ,,Dat brood is zo droog 
dat je het niet door je keel krijgt. 
Je blijft daardoor maar kauwen. 
Maar in Duitsland heb je weinig 
andere soorten brood.”

De humor verhult de verbeten 
trekken tijdens de tocht. Op 

www.oprolletjes staan de dagver-
slagen van de in totaal twaalf da-
gen durende reis naar Oostenrijk 
en weer terug. Enkele opvallende 
fragmenten uit dat verslag tonen 
het doorzettingsvermogen aan:

De heuvels van Zuid Duitsland 
zijn behoorlijk pittig. Het tempo 
lag daardoor behoorlijk laag. 
Na de middagpauze moesten 
we steeds vaker stoppen. Paula 
kreeg erg last van haar knie…
Wij hebben de wekker om vier 
uur ’s ochtends gezet en zitten 
om 4.40 uur in de fiets. Al snel 
slaat de paniek bij Paula toe. 
Haar knie doet erg veel pijn. Maar 
wij konden weinig anders doen 
dan rustig aan door rijden….
We laden alle bagage en gereed-
schap in mijn fiets over. De fiets 
van Paula wordt hierdoor een 
stuk lichter. Paula neemt een 
paracetamol tegen de pijn. Om 
elf uur ‘s ochtends hebben wij 
evengoed honderd kilometer op 
de teller staan. De pijn in de knie 
van Paula zakt wat af….

Maar niet alleen het klimmen 
was zwaar. Ook in de afdaling 
van de (Zuid-)Duitse heuvels 
moesten alle zeilen worden bij-
gezet. Letterlijk in dit geval. ,,We 
moesten regelmatig stoppen om 
de remmen af te koelen want bij 
de snelheden tijdens zo’n daling 
komen krachten vrij die het ui-
terste vergen van de Velomobiel 
Quest”, vertellen Arie en Paula. 
Wie gelooft dat dit echtpaar een 
jaar of zeven geleden helemaal 
niet zo sportief was? ,,Eén of 
twee keer fitnessen in de week, 

meer zat er niet in”, laten Arie 
en Paula weten. Met de groei van 
het bedrijf werden ook de spor-
tieve mogelijkheden groter. ,,We 
konden meer werk uitbesteden 
en kregen daardoor meer flexibi-
liteit over onze vrije tijd.”
En toen kwam het moment dat 
Arie Kastelein een Velomobiel 
Quest zag. Dat was in 2002 tijdens 

een ligdemonstratie in Aarts-
woud. ,,Ik weet nog wel dat hij 
er gelijk weg van was maar dat ik 
hem wel duur vond. Bovendien: 
Ik ging vroeger wel op de fiets 
naar het werk maar Arie deed het 
alleen bij tijd en wijle.” 

Liefde

Maar hij heeft wel liefde voor 
techniek en de aerodynamica die 
maakt dat je in een Velomobiel 
Quest met vijftig kilometer per 
uur over de weg ‘raast’. Anno 
2010 zit Arie meer in zijn voertuig 

Arie en Paula Kastelein van het bedrijf Wessels Rolluikenfabriek uit De Goorn: 
in zes dagen tijd van Oosthuizen naar Oostenrijk…

Overwinnaars van de 
Koppenbrüllerhöhe...
DE GOORN/OOSTHUIZEN- Voorzichtig laat ik me erin 
zakken, de Velomobiel Quest. De ‘ligfiets op drie wielen’ 
zoals hij ook wel genoemd wordt zit, zo is mijn eerste 
indruk, erg laag. Nog moeilijker is het er om weer uit te 
komen. Terwijl Arie Kastelein trots de claxon laat horen 
en laat zien hoe je de koplamp aan en uitzet, zie ik de 
Koppenbrüllerhöhe voor me. Een Oostenrijks ‘monster’ 
met stijgingspercentages van 26 procent. Daar zit je dan 
op bijna wegniveau terwijl je bijna verticaal je eigen 
lichaamsgewicht en je fiets van bijna 35 kilo omhoog 
moet zien te krijgen. Slik  Ik kijk Arie (44), samen met 
zijn vrouw Paula eigenaar van Wessels Rolluikenfabriek 
in De Goorn, nog maar even aan. Slank gespierd lichaam, 
een rustige verstandige uitstraling. Ik kijk ook naar zijn 
vrouw Paula (42), een elektrotechnisch ingenieur. Twee 
intelligente mensen uit Oosthuizen die besloten pijn te 
lijden. Die spotten met de wetten van de natuur en met 
een Oostenrijkse berg. En voor wat eigenlijk?

…Blik op de route die Arie en Paula 
hebben afgelegd, samen te vatten 
als ‘Dwars door Duitsland’…

…Soms ligt de show stelen en een ongelukje dicht bij elkaar. Paula links oogt flitsend, maar op de foto 
rechts iets minder stijlvol…

...De beloning: dochter Iris (zie in-
zetfoto) in de armen in Gröbming...

op drie dan op vier wielen: elke 
dag gaat hij al trappend van zijn 
huis naar zijn bedrijf. Daarnaast 
zijn trainingstochten van pakweg 
tweehonderd kilometer peanuts 
voor hem. Voor Paula lag dat tot 
voor kort anders, ook al was haar 
conditie ijzersterk: ,,Ik loop re-
gelmatig halve marathons”, laat 
ze weten. ,,Maar zo’n Velomobiel 

Quest is toch wat anders.” Paula 
liet zich echter niet kennen: in de 
voorbereiding van de tocht vol-
bracht ze, regen en wind of niet, 
de trainingstochten van drie-
honderd kilometer die volgens 
Arie nodig waren om voldoende 
inhoud te krijgen. Ook gingen ze 
een weekend weg naar Sauerland 
om daar de wegen te testen en 
om te zien of tegen de heuvels 
op konden fietsen. ,,Dat ging 
nog wel”, vertelt Paula. ,,Maar in 
zuidelijk Duitsland en Oostenrijk 
moest ik de fiets duwen. We pro-
beerden natuurlijk een zo vlak 

mogelijk parkoers uit te kiezen. 
En dat ging redelijk, maar de 
Koppenbrüllerhöhe konden we 
niet ontwijken. Daar moest Arie 
overigens ook afstappen en zijn 
Velomobiel gaan duwen.”

Ontberingen

De ontberingen onderweg had-
den echter niet alleen met het 
fysiek of het weer te maken. ,,De 
wegen in Duitsland en Oostenrijk 
zijn beduidend slechter dan in 
Nederland”, aldus het Oosthuizer 
stel. ,,Fietspaden zijn er niet of 
van uitermate slechte kwaliteit. 
Vaak moet je stoep op en stoep 

af rijden en daarbij ook nog eens 
extra goed opletten bij kruispun-
ten want automobilisten rekenen 
niet op ligfietsers en kunnen dus 
schrikken.”
In Oostenrijk kregen ze daarnaast 
te maken met steenval op de weg 
waardoor ze de fietsen over de 
rotsblokken naar een ‘schoon’ 
stuk weg moesten draaien. Tel 
daarbij op lekke banden en een 
verdraaiing van de kap van de 
veerpoot en…het was en bleef, 
zo stellen, Paula en Arie een on-
uitwisbaar avontuur. ,,Prachtige 
vergezichten op dorpen, bergen 
en meren maar ook fietsen langs 
mooie evenementen zoals een 
prachtige trekkershow in Ne-
derland.” Arie zou zo weer gaan. 
Voor Paula is er maar één ding die 
haar doet twijfelen: het feit dat 
ze haar dochtertje vijf dagen niet 
zag. Want, hoe groot de hang naar 
avontuur ook is, de wil van het 
moederhart is sterker dan alles. 

…Het monster Koppenbrüllerhöhe 
links in beeld. Voor Paula en Arie 
restte er niets anders dan duwen. 
Ook hadden ze last van steenval 
(foto rechts). En dat hield in op 
een instabiele ondergrond de 
fietsen heen tillen…

TEKST WARNER DE WEERD, 
FOTO’S AANGELEVERD


