
Hengelo. 7 Juli 2014 

Hallo Strike Hold, 

Al jaren zijn wij als familie in de greep van het BMX virus dat mijn zoon ‘Yoeri Tilanus – Boy’s 15’ zo’n acht jaar 

geleden is opgelopen. Na de overstap naar de KNWU in jan. 2014 ging alles in een stroomversnelling en zijn wij 

tegenwoordig wekelijks onderweg naar de grote wedstrijden in Europa.   

Een aantal 2e plaatsen bij zijn eerste TC’s, 5e, en 6e plaats in de 3 Nations cup  en een 5e plaats op het NK 2014 in 

Haaksbergen, gaf hem onverwacht de benodigde punten voor deelname aan het WK 2014, dus vakantie 

geannuleerd en op naar Rotterdam. Helaas door een crash in het allerlaatste trainingsrondje op woensdagavond, 

waarbij hij zijn elle boog brak, was dit avontuur voor hem vroegtijdig afgelopen. De dag erna heeft hij met veel 

teleurstelling zijn WK race vanaf de tribune moeten bekijken. De spreuk ’what doesn’t kill you, makes you 

stronger’ was hier echt van toepassing. In de winterperiode heeft hij zich vol op het trainen gestort met als 

resultaat dat hij weer een kwalificatie op zak heeft voor het NK,EK en WK 2015. De 7e plaats op het NK 2015 in 

Klazienaveen is inmiddels op zak. Het spreekt vanzelf dat je als familie ook een rol hebt in de sport van je zoon. 

Mijn rol als vader bestaat voornamelijk uit, logistiek planner/ transporteur, financier/sponsor, coach maar vooral 

monteur.  

Natuurlijk moet tegenwoordig het materiaal tiptop in orde zijn, want alles moet perfect kloppen wil je resultaten 

bereiken. Voor mij houd dat in dat wekelijks de fiets schoongemaakt, afgesteld en gesmeerd moet worden. 

Hierbij zit het meeste werk in het schoon en soepel houden van de aandrijflijn, Ketting, tandwielen en hubs. Races 

in de regen zijn echt een aanslag op het materiaal. Iedereen die zelf onderhoudt doet weet dat na zo’n ‘mud race’ 

alles strak staat van de aangekoekte gralux. In mijn zoektocht naar een oplossing hiervoor, kwam ik ‘Strike Hold’ 

op het spoor. Vanaf dag één ben ik uitermate enthousiast over dit middel. Al na de eerste behandeling met  

Strike Hold was er al een duidelijk verschil te zien (wordt zelfs steeds beter). Na een wedstrijd was de fiets nog 

zo goed als schoon. Als er al wat gralux op zat was het een kwestie van even afspoelen en klaar. Mijn grootste 

verbazing was de AK 2015 in Nijverdal. Iedereen die daar geweest is, weet wat voor drama dat was. Vrijwel de 

hele wedstrijd heeft het met bakken geregend. De baan was één grote modder (gralux) poel geworden en alles en 

iedereen zat onder de gralux. Respect voor de onderhoudsploeg in Nijverdal om dit allemaal weer in orde te 

maken. Maar voor mij was er een grotere verrassing; Tijdens de race viel mij direct op dat ik nauwelijks wat 

hoefde te doen om de fiets draaiende te houden. Daar waar de ketting van andere fietsen gewoon geel waren en 

strak stonden van de gralux aanslag. Was de ketting van Yoeri zijn fiets nog zo goed als schoon en liep nog mooi 

soepel. Het beetje aanslag was met wat water en een tissue zo weg. Dit was voor mij de doorslag om de rest van 

fiets ook eens met Strike Hold te behandelen.  Met positief resultaat. Mijn zoon is net terug van een training in 

Zolder, maar als je gezegd had dat hij niet gereden heeft, had ik dat ook gelooft. De fiets is brandschoon en loopt 

nog als net gesmeerd.  Na controle op defecten is deze ook zo de schuur weer in gegaan en had ik mooi tijd over 

om dit berichtje te sturen. Opvallend was dat de trappers wel voorzien waren van een mooie laag gralux aanslag. 

Ik had net een ander paar erop gezet en nog niet behandeld met Strike Hold.   

                 
De foto van de ketting/tandwiel is op hetzelfde moment gemaakt zonder dat ik iets gedaan heb. Ik geloof dat ik 

niet veel hoef te zeggen. Kortom, volledig overtuigd van Strike Hold en er komt niets anders meer op de fiets.  

 

Bedankt Strike Hold !! 

Rolof Tilanus 


