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UIT LIEFDE VOOR DE SPORT
D

e Ronde van Ugchelen is sinds 2009 bekend als de Futurumshop.nl Ronde van Ugchelen. Het hoofdsponsorschap
was een logische keuze voor de lokaal gevestigde, succesvolle
online sportshop die groot is geworden door en voor wielrenners. Maar hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen?
Fietskleding, onderdelen, accessoires, elektronica; een beetje
fietser heeft eigenlijk maar één
winkel nodig. Zelfs voor complete
racefietsen kun je binnenkort terecht bij Futurumshop. En hoewel
het assortiment in de loop der
jaren flink is uitgebreid met onder meer hardloop- en outdoorartikelen, was het voor Harmen
van der Meulen zonneklaar dat
hij fietsspullen ging verkopen
toen hij twaalf jaar geleden in de
achterkamer van zijn ouders zijn
webwinkel opende. Met genoegen
denkt hij terug aan zijn jeugdliefde voor het wielrennen. “De
Tour de France winnen, dat was
mijn eerste grote droom. Op mijn
achtste zat ik tijdens de Tour uren
achter de televisie, ik volgde het
hele gebeuren wekenlang aan één
stuk. De heroïek van de gele trui,
de spanning dat iemand elk moment kan accelereren of door het
ijs zakken… bij wielrennen liggen teleurstelling en euforie heel
dicht bij elkaar. Dat vond ik als
jochie al prachtig!”

KILOMETERS OP DE HYBRIDE
Op zijn twaalfde mochten de kinderen in het gezin een groot cadeau uitzoeken. Zijn oudere zussen kozen een televisie, Harmen
een sportfiets. “Een hybride met
24 versnellingen. Wat heb ik daar
veel op gefietst,” blikt hij glimlachend terug. “En eigenlijk direct
spijt dat ik niet had doorgespaard
voor een racefiets, maar ja, een
jaar sparen is uitzichtloos lang op
die leeftijd!” Harmen maakte vele
kilometers op zijn hybride fiets.
Op zijn zestiende schreef hij zich
als een van de eersten in bij de
net opgerichte MTB-club Bar End.
Een van zijn medefietsers was
Maarten Tjallingii, dezelfde die

dit jaar in de derde Tour-etappe
ten val kwam en zijn heup brak.
Het mountainbiken bij Bar End
ging prima, maar toch trok de
weg. Harmens ouders hielden hem
voor dat hij natuurlijk best mocht
gaan wielrennen, mits hij zichzelf
naar de wedstrijden reed. “Ik wist
niet hoe snel ik mijn rijbewijs
moest halen!” lacht Harmen.

CLUBCOMPETITIE
Op zijn achttiende kreeg hij niet
alleen het felbegeerde roze papiertje, maar ook zijn allereerste
echte racefiets van Stappenbelt.
“Ik heb een paar jaar gefietst bij
De Adelaar en ben toen overgestapt naar Team Modderkolk van
de Nijmeegse wielervereniging
Groenewoud. Dat was echt een
openbaring. Ik werd een stuk
fanatieker; voorheen had ik nog
geen clubklassieker uitgereden
en opeens kon ik meekomen in
de voorste gelederen! We zijn drie
keer Nederlands kampioen geworden in de clubcompetitie. Klassiekers, omlopen, criteria, tijdritten, het ging steeds beter met de
ploeg. Roy Curvers, momenteel
prof bij Argos-Shimano, was kopman. Het was een heel positief,
enthousiasmerend team waarin de
zwakkere broeders gerespecteerd
werden. En daar was ik er eerlijk
gezegd wel één van… Ik was toen
al gestart met Futurumshop, en
hele nachten doorwerken en wielrennen gaan helaas niet samen.
Ik kon steeds slechter meekomen.
Achteraf begrijp ik niet dat ik ooit
een klassieker heb uitgereden!”

TOEKOMSTPLANNEN
Hoewel zijn ritten zich al snel beperkten tot de weekenden en zijn
ploeg uiteindelijk uit elkaar viel,
heeft Harmen toch een voldaan

Neem een gratis abonnement
op de Futurumshop Nieuwsbrief
Neem een gratis abonnement op de Futurumshop Nieuwsbrief en
u hoeft geen actie meer te missen. Met elke zondag kortingen en
nieuwtjes en op woensdag de 3x3knaller met 3x3 superscherpe aanbiedingen die 24 uur geldig zijn. Ook wordt u als abonnee uitgenodigd voor de online koopavonden met exclusief voordeel. Tijdelijk
ontvangen nieuwe leden een sportief presentje na hun eerste aankoop!
Volgers en vrienden van Futurumshop
worden via Facebook en Twitter regelmatig getrakteerd op speciale aanbiedingen of leuke prijsvragen. Ook lid
worden van de nieuwsbrief of deel uitmaken van de gestaag groeiende Futurumshop community? Scan de code of
ga naar www.futurumshop.nl!

Het Futurumshop Team

gevoel over zijn ‘wielercarrière’.
“Momenteel zit ik op de dinsdagavond weer in een mountainbikegroepje. Ik red het niet elke week,
toch is het prettig dat er druk achter zit. Racen vind ik veel leuker,
maar het komt er te weinig van.
Ik wil na het werk wel voldoende
tijd vrijmaken voor mijn gezin.
Nachten doorhalen kan niet meer,
dus zal ik overdag mijn plannen
moeten verwezenlijken.”

van de week, weer met een vast
clubje vrienden. Voor de beweging
maar vooral voor het sociale aspect. Niet geheel toevallig breidt
Futurumshop begin volgend jaar
het assortiment uit met tennissport: kleding, schoenen, rackets
en accessoires van de grote ten-

nismerken. Of het zo groot wordt
als fietsen, weet Harmen nog niet.
“Maar het moet kunnen. Ik hoef
het gelukkig niet meer alleen te
doen, ik heb tweeënvijftig medewerkers in dienst. Mensen met
inzet. We gaan ervoor. Uit liefde
voor de sport.”

En plannen blijken er genoeg te
zijn bij Futurumshop. “Natuurlijk
het prolongeren van onze titel
Beste Thuiswinkel in de categorie sport, die we dit jaar voor de
tweede keer binnensleepten. Verder lanceren we binnenkort ons
blog, met onder meer bijdragen
van bekende sporters en productreviews. Ook zullen we voortaan
regelmatig online koopavonden
houden, waarbij onze nieuwsbriefabonnees gedurende één avond
superscherpe kortingen krijgen
op producten uit een bepaald segment of van een bepaald merk.
Andere plannen zijn bijvoorbeeld
de Verkiezing van Amateursporter van het Jaar, en ook speel ik
met het idee van een Kei-tot-Keiloop, een prestatieloop die begint
en eindigt bij de Kei in Ugchelen.
Hardlopen is ontzettend populair
en je zit hier zó in het bos. Dat
zou toch een leuke toevoeging
zijn aan het Zomerfeest? Ik moet
het er maar eens met de organisatie over hebben!”
Op Harmens lijstje van favoriete
sporten prijkt sinds een aantal
jaren ook tennis. Aan het einde
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