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RIDE THE WEST
Een van de meest gerenommeerde multistage races in Noord Amerika, TransRockies, is ten grave gedragen. 
Maar niet getreurd want het gelijknamige eventbureau kondigde tegelijkertijd de geboorte aan van SingleTrack6. 
Wij waren bevoorrecht om de doop van deze nieuweling mee te maken. 

Het ST6 concept bestaat uit 6 dagen 
singletrack biken op speciaal voor 
deze activiteit aangelegde paden in de 

beste mountainbike plaatsen van Alberta 
en British Columbia. Crosscountry wordt 
gecombineerd met time trial specials op zeer 
gevarieerde, technische maar berijdbare 
paden. De formule laat toe dat ook familie en 

vrienden gemakkelijk kunnen meegenieten 
van de feestelijke atmosfeer in de pittoreske 
en vriendelijke dorpen, waar naast het moun-
tainbiken nog tal van andere dingen te doen 
en te zien zijn. Elk jaar zullen er nieuwe loca-
ties zijn in de Canadese Rockies, Kootenays 
en Okanagan. Hier het verslag van de zeer 
geslaagde eerste editie.

Kananaskis   
40km, 1800hm, time descent: 2km en -200hm
Even ten zuid westen van Calgary ligt Bragg 
Creek dat zich heeft ontwikkeld tot het 
epicentrum voor buitensport activiteiten in 
Kananaskis. De mountainbiketrails worden er 
aangelegd en onderhouden door de Moose 
MTB Trail association, Greater Bragg Creek 
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Trails Association en de Calgary MTB Alliance. 
Dankzij de inspanningen van deze vereni-
gingen kunnen vandaag 300 bikers uit 30 
verschillende landen hun hartje ophalen. Even 
rondkijken in de startbox doet vaststellen dat 
het deelnemersveld van deze eerste ST6 editie 
sterk is. Kona heeft haar beste bikers gezon-
den, heel wat Dead Goats van de gelijknamige 
club uit Calgary hebben zich ingeschreven, 
maar ook België is goed vertegenwoordigd 
met het bijna voltallige Narviflex-Nomadesk 
team, twaalf Wacky Racers met kopman 
Filip Meirhaege en nog een aantal individuele 
landgenoten.
Op het menu van dag 1 “slechts” 40 km, maar 
wel met 1800 hm. Een 6km lange startklim 
naar Ridgeback Trailhead op een brede 
grindweg trekt de groep goed uiteen zodat 
er bij het indraaien van het eerste smalle pad 
in zuidoostelijke richting geen opstopping 
ontstaat. Niet veel later en amper gerecupe-
reerd is het opletten dat onze tong niet verstrikt 
raakt tussen ketting en tandwiel als we over 

de Sulphur Springs en Pneuma trail de langste 
beklimming van 7km en 400hm verwerken om 
bij het hoogste punt van de dag te komen. Na 
het hoogste punt van 1866m volgde voor velen 
ook het hoogtepunt; de time descent over 
Race of Spades. In deze wedstrijd binnen de 
wedstrijd, waarvan er vier zijn verspreid over 
de zes dagen, gaat het er om een welbepaald 
deel van het traject zo snel mogelijk af te leg-
gen. Onze vaardigheden worden meteen goed 
getest op deze technische trail. De uitermate 
technisch onderlegde bikers die vertrouwd zijn 
met Race of Spades  hebben de mogelijkheid 
zich te wagen aan de aangelegde obstakels 
met bruggetjes en gap jumps. Het is echter 
perfect mogelijk de waaghalsbouwsels te om-
zeilen, wat de meesten ook doen om er zeker 
van te zijn de zes dagen te kunnen volmaken. 
Na twee derden van het circuit te hebben af-
gelegd is het tijd voor een laatste klim over een 
recentelijk aangelegd pad, Bobcat genaamd 
alvorens te kunnen afdalen naar de finish in 
West Bragg Creek.

Nipika  
38km, 1100hm
Na de nacht te hebben doorgebracht 
in Canmore zetten we koers richting 
Nipika Mountain Resort. We rijden over 
de Trans Canada Highway door de 
majestueuze Rocky Mountains, Banff 
National Park en Kootenay National Park 
en belanden in British Columbia. Nipika 
Mountain Resort is een pittoresk eco 
resort in “the middle of nowhere” dat 
volledig in harmony staat met de omrin-
gende, wilde natuur. Er is geen internet 
en geen mobiele telefoon verbinding. De 
prachtige blokhutten die op het domein 
staan zijn selfsupporting op het vlak van 
energie. Lyle & Dianne Wilson hebben 
hier een hemel op aarde gecreëerd voor 
de actieve buitensporter. Verspreid over 
de beide oevers van de Kootenay River 
zijn er meer dan 100km aan trails aange-
legd voor langlauf,  sneeuwrakketen en 
natuurlijk mountainbike. 
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Het parcours dat overwegend uit singletrack 
bestaat is opgedeeld in twee lussen, één ten 
noorden en één ten zuiden van de bevoor-
rading die is opgesteld op het start- en 
aankomstveld. We starten in kleine groepjes 
van een tiental bikers, met 1 minuut interval, 
ingedeeld op basis van de resultaten van 
dag 1. Dat is nodig om een trechteraffect 
te vermijden daar we reeds na 200m een 
singlestrack induiken. Niettegenstaande dat 
de omgeving van Nipika een bepaalde rust 
uitstraalt mag onze aandacht geen moment 
verslappen bij het rijden van de noordelijke 
lus die vele wortels, rotsblokken, korte steile 
afdalingen en scherpe bochten combineert 
tot een voor het hele lichaam zware opdracht. 
Met ongeveer 23 km op de teller en nog 17 
te gaan beginnen we aan de tweede lus die 
heel wat gemoedelijker is met voorwaar en-
kele brede paden, minder technische hoog-
standjes en een beter rollende ondergrond. 
Wel zijn we niet meer beschermd door het 
donkere bos en de zon doet haar uiterste 
best om de temperatuur te doen oplopen. 
Gelukkig brengt een briesje dat opwaait 

gaat de gemiddelde snelheid de hoogte in, net 
zoals de temperatuur. De eerste bevoorrading, 
die staat opgesteld bij Lake Lillian wordt dan 
ook snel bereikt. Het is tevens de plaats van 
aanvang voor de Burnout Trail. We worden 
alles behalve droevig bij het rijden van dit pad 
dat eerder therapie is tegen burnout. We dalen 
tot beneden in de Columbia Valley en rijden 
door het dorp Wilmer. Enkele lokale bewoners 
dachten dat het grappig was om met de mar-
keringen te knoeien waardoor een 40 tal bikers 
heel wat tijd komen te verliezen. De organisatie 
komt snel ter plaatse, herstelt de schade en 
zorgt er gelukkig voor dat dit te betreuren voor-
val niet al te veel effect heeft op het algemeen 
klassement. De laatste 15 km bestaan bijna 
100% uit singletrack en we scheuren langs 
Tobey Creek Canyon over de Kloosifier trail 
met een verbinding naar Johnson trail. Heerlijk 
glooiende singletracks waar we regelmatig 
worden afgeremd door korte maar stevige 
kuitenbijtertjes. We overschrijden de finish en 
onze temperatuur is ondertussen hoog opge-
lopen dus zoeken we verkoeling met een duik 
in het nabijgelegen Lake Lillian.

uit de canyon waar we op enkele tiental-
len centimeters van de afgrond langsrijden 
wat verkoeling en genieten we van een 
prachtig uitzicht op de in de diepte kol-
kende Kootenay River. We ruiken letterlijk 
en figuurlijk de aankomst als we in de buurt 
komen gezien de Columbia Valley Cycling 
Society een barbecuetent heeft opgezet. 
De nabespreking gebeurt dan ook met een 
hamburger en biertje in de hand.

Radium  
47km, 1300hm
Op een veld iets ten westen van Invermere 
staan drie goedgevulde startboxen met elk 
een 100 tal ongeduldige fietsers klaar om met 
vijf minuten interval te worden losgelaten op 
het Crown Land circuit . We starten met een 
klim tot aan de rand van Horsethief Canyon. 
Eens de top bereikt rijden we op een kam met 
prachtige uitzichten en wordt het duidelijk dat 
we vandaag een totaal ander soort parcours 
onder de wielen krijgen dan de voorbije twee 
dagen. De ondergrond is zanderig en rolt vlot 
zonder al te veel wortels of keien. Hierdoor 
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DE FIETS VAN DE SINGLE TRACK 6

Er werd gekozen voor een KONA HEI HEI SUPREME 2014. Deze in Canada ontwikkelde carbon fully met Monopivot + link bleek een zeer 
goede keuze voor dit evenement. Geen wonder dat naar schatting 5% van de deelnemers, waaronder ook de twee eersten van de Open Men 
categorie, met deze bike aan de start verschenen. De fiets is homogeen afgemonteerd met een 2X10 XT transmissie (achterderailleur XTR), Fox 

Factory CTD veerelementen met Kashima coating, Stan’s ZTR Crest wielen met 15mm en 142X12mm assen, high end Race Face Next stuur, Turbine 
stuurpen en Turbine zadelpen. De innovatieve en gepatenteerde zadelslede laat een heel gemakkelijke afstelling van het zadel toe, zonder dat dit al 
te veel gewicht toevoegt aan het geheel. Wat het totaalgewicht (incl. XTR Pedalen) betreft, is 11,5 kg net aanvaardbaar voor dit type fiets. 

Het WTB zadel bleek niet te matchen met mijn zitvlak. De 70mm korte stuurpen diende wat langer te zijn en de vrij lichte Maxxis Ikon banden werden 
uit voorzorg vervangen door een stel met stevigere zijflanken. Na twee dagen wedstrijd verscheen er een blaar in mijn hand wat een bewijs was dat 
de Kona Race Light Log handvaten te weinig comfort bieden. Maar dat is ook het enige te verwaarlozen en gemakkelijk te vervangen minpunt. We 
voelden reeds tijdens een korte test op onze Happy Bike Days dat de fiets heel veel rijplezier biedt, maar konden nu ook uitgebreid ervaren hoeveel 
vertrouwen hij inboezement doordat de wielen te allen tijde contact houden met de grond mede dankzij de prima werking van demper en vork. Van 
de demper werden de drie standen gebruikt; “Climb” enkel bij de startklim of op een sprintje te 
trekken in de laatste rechte lijn naar de finish , “Trail” werd het meest aangesproken en verwerkte 
prima alle oneffenheden, in de time descents werd het hendeltje op “Descent” geplaatst. De 
vork die over dezelfde drie standen beschikt werd enkel in geblokkeerde of open stand gebruikt 
daar er maar weinig verschil bestaat tussen deze laatstgenoemde en de Trail modus. De Hei Hei 
Supreme is zeer wendbaar mede dankzij de goede geometrie en houdt van haarspeldbochten 
waar hij zich  dan ook haarscherp doorheen laat sturen. Het zwaartepunt ligt laag terwijl het 
crank toch voldoende hoog staat waardoor er probleemloos over vrij dikke bomen heen kan 
gereden worden. Het is kortom een fiets die voor weinig hindernissen terugdeinst en helpt bij het 
verleggen van je grenzen.

Voor wie?
De biker die een betrouwbare, comfortabele fiets wil die 
heel veel rijplezier biedt en waarmee hij op technische pa-
den uitermate goed mee weg kan.

 Sterke punten
Uitrusting, Geometrie, suspension

 Zwakke punten
Prijs in vergelijking met de concurrentie, handvatten.

Contact
www.konaworld.com

Evaluatie
Comfort:

Rendement:
Wendbaarheid:

Stabiliteit:

    
    
    
    

    
    
    

Toeren:
Sportief toeren:
Cross-country:
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Golden I  
30km, 1400hm, time descent: 2,4km en -373hm
Golden, dat slechts 4500 inwoners telt, is het 
episch centrum van allerlei buitensportacti-
viteiten. Naast onze favoriete bezigheid kan 
je er terecht om te bergwandelen, rotsklim-
men , skiën, paragliden en raften op de wilde 
Kicking Horse River waarlangs het stadje 
gelegen is. Het is onze uitvalsbasis voor de 
komende twee dagen. 
Om precies 10 uur gaat in het kleine centrum 
het startschot af van de 4de en kortste etappe 
van deze ST6 die ons het Mountain Shadows 
trail netwerk op de flank van Mount 7 zal laten 
ontdekken. We worden de bewoonde wereld 
uitgeëscorteerd door de Royal Canadian 
Mounted Poilice en beginnen aan een 7 km 
lange klim op een brede grindweg.  Aan 
het einde draaien we Erich’s trail op die ons 
naar de start van Skid Marks brengt voor 
de gekronometreerde afdaling. Rotspartijen, 
zanderige bochten, her en der wat wortels en 
enkele drops, het zit er allemaal in en de kreten 
van plezier weergalmen dan ook weelderig 
door het bos. Het risico dat er nog beren in 
de omgeving zouden zijn is dan ook meteen 
geminimaliseerd. Het plezier houdt ook niet 
op na de afdalingsproef, op Cliff Side en Rock 
About trails slalommen we door eindeloos veel 
S-bochten en switchbacks die tussen me-
tershoge rotsblokken slingeren. In de laatste 2 

km kan de snelheid, op het rechte onverharde 
pad naast de rivier,  nog even hoog opgetrok-
ken worden om aan het einde over de Kicking 
Horse Pedestrian Bridge, de langste vrijstaan-
de brug bestaande uit een houten frame, te 
rijden en zo onder de finish boog door. 

Golden II 
60km, 1400hm, time descent: 1,8km en -200hm
Opnieuw staan we opgesteld op Spirit 
Square, maar in de tegenovergestelde richting 
van gisteren om naar het Moonraker trail 
system aan de andere kant van de vallei te 

rijden. Dit netwerk telt 150km aan trails en 
men heeft voor ons de beste gecombineerd 
zodat we deze dag nooit zullen vergeten . Na 
de Columbia River te hebben overgestoken 
klimmen we in zuidelijke richting over de vlot 
berijdbare CBT Mainline naar Cedar Lake.
Heerlijk beschermd door de bomen van de 
felle zon rijden we maar liefst 35km onon-
derbroken over singletracks. Op de rand van 
de canyon laten we alle remmen los en is 
het genieten van een onbeschrijfelijk mooie 
omgeving. Tussen onze mondhoeken en 
oorlellen blijft er dan ook maar weinig plaats 
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DE COMPETITIE / UITSLAGEN
Omdat de competitie in 10 verschillende categorieën is opgedeeld 
en tevens een afzonderlijk klassement voor de time descent bevat 
beperken we ons hier tot de Solo Open Men en Women en verwij-
zen we verder graag naar de link www.singletrack6.com/reults voor 
meer info hieromtrent.
Solo Open Men:  1. Kris Sneddon,  2. Cory Wallace,  3. Matt Hadley
Solo Open Women:  1. Kate Aardal,  2. Mical Dyck,  3. Jodie Willet

Daarnaast maken we graag vermelding van de mooie prestaties van 
enkele landgenoten. De jonge, beloftevolle Pieter Broeckx (Narviflex-
Nomadesk) uit Zwijndrecht (B) kon de 7de plaats in de Solo Open Men 
categorie in de wacht slepen. Filip Meirhaege eindigde mooi 2de in de 
Solo 40+ Men. Kris Henderickx en Kris Hertsens (Narviflex-Nomadesk) 
vormden een duo en wonnen samen de categorie Team 80+. Jodie Willet, Kate Aardal & Mical Dyck
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over. Ondanks dat de fun niet op kan, doet 
de vermoeidheid stilaan haar intrede en is het 
desalniettemin tijd voor de afdalingspecial 
op Gold Rush trail. Het is tot nu toe de minst 
technische uit de reeks, maar het ontbreekt 
zeker niet aan rijplezier. Niet veel verderop bij 
het bereiken van de asfaltweg krijgen we zicht 
op het treinspoor dat we moeten kruisen. Onze 
adem inhouden kunnen we niet, maar gespan-
nen hopen we dat er net nu geen ellenlange 
trein komt die ons de weg verspert en veel tijd 
zou kunnen doen verliezen. Ons groepje van 
vier heeft geluk en de snelheid wordt nog even 
hoog opgevoerd tot aan de finishlijn.

Revelstoke 
47km, 1200hm, time descent: 5km en -300m
Golden en Revelstoke liggen niet enkel 150km 
uit elkaar, ze liggen ook in een verschillende 
tijdszone. Doordat we de switch maken van 
Mountain Time zone naar Pacific Time zone 
winnen we een uur en hebben we ruim-
schoots de tijd voor nog een heerlijk kopje 
koffie vooraleer plaats te nemen op de Grizzly 
Plaza voor de laatste start van deze ST6. De 
Mt. MacPherson Recreation Area wordt onze 
speeltuin voor de komende uurtjes.
Samen met de Revelstoke Cycling 
Association is er een circuit uitgewerkt dat 
zeer gevarieerd is. Korte steile klimmetjes, lan-
gere gezapige hellingen, rotspartijen, wortels, 

bruggetjes, swingende afdalingen,… het zit er 
allemaal in. De laatste time descent is zwaar 
door haar lengte van 5km en mede doordat 
het traject niet steeds in dalende lijn verloopt.  
Na 6 dagen in het zadel doet het dan ook 
deugd de welverdiende medaille en finisher 
T-shirt in handen te krijgen. Tijd voor een feestje.

SingleTrack6 2015
Singletrack 6, het nieuwe concept van Trans 
Rockies (02B #155), heeft als voordeel ten op-
zichte van de oude formule dat men een grotere 
hoeveelheid aan technische singletracks voorge-
schoteld krijgt. Men heeft meer comfort doordat 
men in hotels ipv tentenkampen kan overnach-
ten. Daartegenover staat dat men zich moet 
verplaatsen van het ene naar het andere dorp en 
dat het iets minder avontuurlijk is. De ritten zijn 
niet erg lang (2 tot 4 uur), maar vragen heel wat 
kracht en concentratie en bevatten zeer weinig 
recuperatiezones. Er kan deelgenomen worden 
als solo of in teams van twee. Iedereen was 
laaiend enthousiast en het volmondig eens dat 
dit ECHTE mountainbike is. De volgende editie 
heeft plaats van 26 tot 31 juli 2015, inschrijven 
kan op www.singletrack6.com
Wie registreert met de promocode: 
02Bikers200 (onbeperkt qua tijd of aantal) 
krijgt 200 CAD (Canadese dollar) korting!

 Tom Smets
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Hoe kom ik daar ? 
Voor wie niet al te ver van Amsterdam 
woont, is Schiphol de beste keuze om de 
reis aan te vangen.
KLM en Airtransat vliegen beiden recht-
streeks naar Calgary. Vanuit Brussel en 
Parijs kan ook, maar dan moet je een keer 
overstappen. Ter plaatse kan je gebruik 
maken van het transport per bus aangebo-
den door de organisatie, je kan er ook voor 
kiezen een wagen of camper te huren.

Eten en slapen
Overnachten kan in tal van hotels, motels, 
b&b’s of op camping. Het evenement 
speelt zich af in het hoogseizoen, vooraf 
reserveren is dan ook noodzakelijk. Op 
de site van Singletrack 6 kunnen hotels 
gevonden worden die speciale tarieven 
aanbieden voor deelnemers.
Eten en drinken: Men boekt best het pak-
ket met ontbijt en avondmaal. De maaltij-
den zijn goed en het is tegelijkertijd een 
moment om samen te zijn met je (nieuwe) 
vrienden. Aansluitend vindt s ‘avonds ook 
de prijsuitreiking plaats en is er tijd voor de 
briefing en om film en foto’s van de dag te 
bekijken.
Bezoek je een café of restaurant, hou er 
dan rekening mee dat een tip gebruikelijk 
is. Geef minimaal 15%, ook al ben je maar 
matig tevreden, tot 20% voor uitstekende 
service.

Taal & Geld
In dit deel van Canada is Engels de voertaal.
De Canadese dollar verhoudt zich op dit 
moment met ongeveer 1,4 t.o.v. de Euro.

Klimaat
Ook al heeft het event plaats in de zomer, 
in de bergen kan het weer snel verande-
ren. Wij waren deze keer gezegend met 
prachtig weer, maar we hebben het ook 
al anders geweten in dezelfde regio en 
periode. Voorzie daarom zowel warme en 
regenkledij. Zorg voor een goede bescher-
ming tegen de zon.

Fietsen en materiaal
Het is mogelijk om dit parcours te rijden 
met een hardtail, al zouden we het zelf niet 
doen.
Geef geen voorkeur aan superlichte, maar 
wel aan een sterke fiets. Stevige banden 
zijn tevens een must.
In elk dorp is er wel een fietswinkel en ook 
de organisatie heeft reservemateriaal bij. 
Toch raden we steeds aan om specifieke 
onderdelen (derailleurpat, rempadjes) voor 
jouw fiets mee te nemen.
Een rugzak met drinksysteem is een aan-
rader omdat je vaak maar weinig tijd hebt 
om het stuur los te laten.

Opgelet
Er is niet overal dekking voor mobiele 
telefonie. 
Enige technische bagage is noodzakelijk.
Beren en andere wilde dieren zwerven vrij 
rond, maar vormen geen groot gevaar als 
je de veiligheidsvoorschriften respecteert.

PRAKTISCH


