
Stijn Appel bijt van zich af 
2 min leestijd 
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Stijn Appel was de sterkste van de Rabo Top op Texel, mede door een zware klim te overwinnen. 

Cas Broxterman29 okt. 2017 

Dat Texel zich qua gebied uitstekend leent voor een koers op de mountainbike, 

dat hoeft geen enkele eilander te vertellen aan de mensen van het vasteland. 

De Rabo Top Noord-Holland, die na vijf jaar terugkeerde in het Biesbosch, 

leverde opnieuw het bewijs. 



Het houdt altijd wat in voor fietsliefhebbers van het vasteland, zo’n trip naar 

Texel. Zie het maar eens goed te plannen inclusief boottocht. Zo kwamen de 

mannen van Kolkman-Prosalton uit Zijdewind en omstreken een half uur voor 

aanvang van de Topklasse aan op het eiland. Eenmaal geïnstalleerd en 

verkleed, konden ze gelijk van start. 

Stijn Appel uit Spanbroek liet de mountainbikers in de Topklasse een bijrol 

vertolken in de show die hij stal. Hij pakte al vroeg in de strijd de koppositie en 

liet deze niet meer los. Michel Agterberg bleef op gepaste afstand, maar was in 

de wetenschap dat Appel een van de drie eerdere Rabo Top-rondes had 

gemist. Voor Agterberg was de tweede plek daardoor voldoende om Appel 

voor te blijven in het klassement. 

Passeren 

De mountainbikers reden over een parcours met onder meer een flinke klim 

erin. Halverwege de opwaartse route spleet het pad in tweeën, waardoor het 

makkelijker leek om een naaste concurrent te passeren. Appel gaf zijn 

achtervolgers door een ruime voorsprong geen enkele kans om hem op die 

manier in te halen. 

De drie kilometer lange route bestond ook uit een lang, open stuk met 

voordewind. Op de ’terugweg’ door het bosgebied werd de wind gebroken 

door de bomen. Dat zorgde voor een lekker tempo. 

Een open plek in het midden van het bos was ingericht als inschrijfpunt waar 

ook de jury huisde. Daar vond ook telkens de prijsuitreiking plaats. Om acht 

uur ’s ochtends werden de grootste voorbereidingen getroffen, onder meer om 

het parcours af te zetten. Daar was Dave Huijsman, een van de deelnemers aan 

de Topklasse, nauw bij betrokken. ,,Een lang dagje op deze manier”, zei hij na 

afloop. Tijdens de laatste ronde zakte hij ver weg in het klassement. ,,Toen 

klapte het bij mij.” 



’Gewoon leuk’ 

Het was voor Huijsman en consorten een dag om enorm van te genieten. Vijf 

jaar terug, bij de laatste Rabo Top die op Texel werd verreden, moest de nu 

negentienjarige Huijsman zijn debuut op de mountainbike nog maken. 

,,Het is gewoon leuk om weer eens wat te organiseren voor de mountainbikers 

op ons eiland”, vond Casper de Graaf van de organisatie. ,,Wij vonden het 

gepast om weer eens te laten zien wat er hier allemaal mogelijk is. Op de 

meeste plekken in Noord-Holland wordt de Rabo Top toch in een soort 

stadspark verreden. Dat is bij ons wel anders.” 

Volgens De Graaf was een van de belangrijkste aspecten van de Rabo Top dat 

de jeugd van Texel in actie kon komen voor het eigen publiek. Al schatte hij dat 

tachtig procent van de deelnemers van het vasteland afkomstig was. 

Een van hen, Cas Bommer van Kolkman-Prosalton, zei het leuk te vinden om 

zoveel mogelijk van de zeven Rabo Top-edities mee te pakken. Ook al zag hij 

zichzelf niet als een grote kanshebber voor de winst. Na de edities in Hoorn, 

Heerhugowaard en Den Helder was dit vooral een mooi uitje. 

 


