
Uw fietsspecialist in de gemeente Deventer!

De Roto E-bike top 10
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Van Gazelle tot aan Sparta en Pegagus: er is altijd 
wel een elektrische fiets die past binnen uw bud-

get en die voldoet aan uw wensen en eisen.

De mobiele werkplaats
Wist je dat we sinds kort een mobiele werkplaats 
hebben? Roto Tweewielers komt op afspraak bij 

jou aan huis.

Ceintuurbaan 199a
7413 DE Deventer | T: 0570 67 62 50

E: info@rototweewielers.nl
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Wilco Wolterink (37) is de trotse eigenaar van Roto Tweewielers Deventer. De ondernemer uit Eerbeek heeft 
de bekende fietsen- en scooterzaak aan de Ceintuurbaan sinds zijn overname in 2016 volledig gemoderni-
seerd en naar zijn hand gezet. Klanten die lang niet bij ‘Roto’ zijn geweest, weten niet wat ze zien als ze nu de 
fraaie winkel binnenstappen. Om hen en het grote publiek over alle veranderingen en de zeer klantvriende-
lijke manier van werken te informeren, besloot Wilco deze speciale krant te laten maken. Hierin komen alle 
belangrijke aspecten rond ‘Roto’ uitvoerig aan bod.

1. ADVIES OP MAAT MET 14 
    DAGEN OMRUIL GARANTIE
  Wij helpen u met het uitzoeken van 

de fiets die het beste bij u past, als 
u toch niet tevreden bent terwijl wij 
hem hebben geadviseerd ruilen we 
hem kosteloos om voor en fiets van 
dezelfde prijs.

2. 14 DAGEN ZADEL 
     OMRUIL GARANTIE
 Wij ruilen het zadel kosteloos om
  voor een zadel (in dezelfde prijsklasse) 

dat beter bij u past.

3. INRUIL MOGELIJK
  Met uitzondering van aanbiedingen 

of acties kunt u altijd inruilen.

4. EIGEN WERKPLAATS EN 
     EEN MOBIELE WERKPLAATS
  Roto bied onderhoud waar en 
 wanneer het jou het beste uit komt!

5. GRATIS HAAL EN BRENG 
     SERVICE BIJ PECH
  Binnen een straal van 15km gratis als 

deze jaarlijks onderhoud heeft gehad 
bij Roto.

6. SERVICE TERWIJL U WACHT 
  Kleine reparaties aan de fiets terwijl 
 u wacht met een kop koffie of thee.

7. UITGEBREID SERVICEPAKKET 
 Dit krijg je van ons cadeau bij 
 aankoop van een fiets

8. RIJKLAAR AFGELEVERD  
  En volledig op maat afgesteld, 
 opstappen en fietsen maar!

9. GRATIS VERVANGENDE 
 FIETS BIJ ONDERHOUD
 Roto houdt je altijd mobiel!

10. GROTE VOORRAAD 
   DUS SNEL RIJDEN
   Bijna altijd de juiste fiets voor 
   je op voorraad.

11. DE ROTO ANTI-FRONS
   GARANTIE: “ALS ER IETS IS, 
   LOSSEN WE HET OP!”

DÉ 11 ZEKERHEDEN VAN ROTO!

“Ik ben tevreden als eind van het jaar mijn klan-

ten en medewerkers tevreden zijn en als er wat 

geld overblijft dat ik weer in de onderneming kan 

investeren”, zegt de gedreven maar beslist ook 

vriendelijke ondernemer. Tot op heden hebben 

hij en zijn medewerkers deze doelstelling telkens 

glansrijk weten te behalen. 

KLANTGERICHTHEID
Wilco: “Het meest besproken onderwerp bij ons 

is klantgerichtheid. Daar zijn al onze handelin-

gen op gericht. Iedereen probeert elke dag weer 

op zijn eigen manier het de klant zo goed moge-

lijk naar de zin te maken. We doen het echt met 

z’n allen en zijn heel oplossingsgericht. Dit leidt 

er in combinatie met ons grote aanbod toe dat 

ook steeds meer klanten van buiten Deventer ons 

weten te vinden.” Dat Roto Tweewielers Deventer 

over de gehele linie een uitstekende ontwikkeling 

doormaakt, blijkt uit het feit dat de zaak het - sa-

men met vijf concurrenten - tot de finale van de 

Tweewielerwinkel van het Jaar-verkiezing heeft 

weten te schoppen. Op 20 september maakt de 

vakjury de winnaar van deze award bekend tij-

dens Vélovak, de tweewielersvakbeurs van de Be-

nelux in Gorinchem. Meer over deze verkiezing is 

elders in deze krant te lezen.

STORMACHTIGE GROEI
Het was zijn oom Gradus die Wilco jaren gele-

den tipte dat er een tweewielerzaak in Deven-

ter te koop stond. De tot dan in de autobranche 

werkzame ondernemer was toe aan een nieuwe 

uitdaging. De stormachtige groei van het aan-

tal verkochte e-bikes en zijn verwachting dat de 

elektrische fiets de toekomst is, trokken hem over 

de streep om Roto Tweewielers Deventer te ko-

pen. Daar heeft hij geen moment spijt van gehad. 

Bij ‘Roto’ hebben klanten de keuze uit maar liefst 

negen merken e-bikes: Batavus, Sparta, Gazel-

le, Giant, Qwic, Cortina, Flyer, Pegasus en Bulls. 

Naast een heel groot aanbod aan nieuwe elek-

trische fietsen, is in de winkel ook een flink aan-

tal gebruikte e-bikes (met garantie) te vinden 

– verder zijn er onder meer ook stadsfietsen, kin-

der- en jeugdfietsen, bakfietsen, vouwfietsen en 

speedpedelecs te koop.

PERSOONLIJK ADVIES
“Mensen hebben vaak al een voorkeur voor een 

bepaald e-bikemerk. Daar hebben ze dan positie-

ve dingen over gehoord van familie en bekenden. 

Maar wij kijken altijd naar welke fiets het beste bij 

een klant past. Is deze bedoeld voor woon-werk-

verkeer of voor recreatieve tochten? En wil ie-

mand er in de eigen omgeving mee rijden of bij-

voorbeeld in de Eifel of Dolomieten? Afhankelijk 

van de antwoorden, komen we tot een advies dat 

specifiek op de klant in kwestie is toegesneden”, 

verduidelijkt de eigenaar die zelf volop als verko-

per in de winkel meewerkt.

SNELLE LEVERING
Een ander groot pluspunt van ‘Roto’ is dat klanten 

in meer dan tachtig procent van alle aangekoch-

te e-bikes binnen een week over hun elektrische 

fiets kunnen beschikken. Dit komt doordat het 

bedrijf een grote voorraad aanhoudt en veel fiet-

sen vooruit plant bij de leveranciers. Daarnaast 

werkt Roto intensief samen met collega’s voor 

een nog bredere beschikbaarheid van elektrische 

fietsen. Naast e-bikes en fietsen vormen scooters 

een belangrijke pijler onder Roto Tweewielers 

Deventer. Opvallend is de ruime keuze in e-scoo-

ters van de merken Vespa, Peugeot, Sim en NIU. 

Laatstgenoemd merk is volgens Wilco ‘de Tesla 

onder de scooters’. “Het zijn met name de dertig-

plussers die voor een e-scooter komen en ze ge-

bruiken die vooral in het stadsverkeer.”  Scooters 

op fossiele brandstof zijn bij ‘Roto’ ook in ruime 

mate voorhanden; zowel nieuw als tweedehands. 

Voor de reparatie en het onderhoud van scooters 

is een aparte werkplaats ingericht.

ZAKELIJKE MARKT
Vanwege het zeer grote en gevarieerde aanbod 

aan e-bikes en e-scooters beschouwt Wilco Roto 

Tweewielers Deventer als een specialist in e-mo-

bility. Hier komt bij dat hij naast de particuliere 

markt óók de zakelijke markt bedient. Bedrijven 

en organisaties kunnen bij hem, al dan niet via 

Lease a Bike, het gewenste aantal (e-)fietsen af-

nemen waarna ‘Roto’ op locatie onderhoudsbeur-

ten en reparaties voor zijn rekening neemt. Elders 

in deze krant komen we uitgebreid op de moge-

lijkheden terug.

VERBOUWING
Bij Roto Tweewielers Deventer werken momen-

teel veertien mensen. Zij hebben tijdens de laat-

ste lockdown vanwege corona volop meegewerkt 

aan het verbouwen en restylen van de winkel. 

Wilco: “Alleen de vloer en het plafond zijn niet 

veranderd. We hebben klanten vooraf gevraagd: 

‘Wat maakt Roto Roto?’ en kregen onder meer 

kleuradvies van een voormalig binnenhuisarchi-

tecte. Volgens haar moest de winkel een warmere 

uitstraling krijgen. Daarin zijn we denk ik heel aar-

dig geslaagd.” De eigenaar nodigt iedereen van 

harte uit langs te komen en een eigen oordeel te 

vormen. 

BIJ ROTO TWEEWIELERS 
IS ALLES EROP GERICHT 

OM DE KLANT TEVREDEN 
TE STELLEN!GEACHTE LEZER,

Wat fijn dat u de moeite neemt om 
nader kennis te maken met ons 
mooie bedrijf Roto Tweewielers De-
venter. In Deventer is ‘Roto’ aan de 
Ceintuurbaan al tientallen jaren een 
begrip. De afgelopen jaren hebben 
we veel veranderd, gemoderniseerd 
en onze vleugels uitgeslagen waar-
door we tegenwoordig klanten uit 
de wijde regio trekken.

Aan de hand van interviews met onder anderen 

klanten, medewerkers en zakelijke partners la-

ten we in deze speciale krant zien waar ‘Roto’ voor 

staat. Dankzij ons zeer ruime aanbod aan e-bikes en 

e-scooters en grote vakkennis mogen we ons speci-

alisten noemen op het gebied van e-mobility. 

In alles wat we doen staat het belang van de klant 

voorop. Klantgericht werken, is ons belangrijkste 

uitgangspunt. Dit betekent iedereen vriendelijk en 

met oprechte aandacht te woord staan en goed 

adviseren. Dat verdienen onze klanten ook. De aan-

koop van een e-bike is, zoals een klant in een van de 

interviews zegt, iets anders dan even een broodje 

kopen. Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de hoge en 

nog elk jaar stijgende klanttevredenheid.

Met trots kunnen wij verder melden dat Roto Twee-

wielers Deventer een van de zes finalisten is in de 

verkiezing Tweewielerwinkel van het Jaar 2021. In 

deze krant leest u meer over deze verkiezing die op 

20 september zijn apotheose beleefd.

NAMENS HET ROTO-TEAM WENS 
IK U HEEL VEEL LEESPLEZIER TOE.
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ZE ZIJN 
ER WEER!
DE ROTO SLEUTELHANGERS.



oplossingsgericht | service | grote voorraad | koffie aandacht | kwaliteit | Deventer Koek & gezelligheid... Daar staat roto deventer voor! 4 5rotoNIEUWS

further

higher

flyer

E-BIKE TOP 10

GAZELLE GRENOBLE C8 HMB
Strak afgewerkte fiets met frameaccu.

• Schijfremmen 
• Bosch AtiveLinePlus motor 
• 400wh accu

model 2022 leverbaar vanaf medio september

GAZELLE ORANGE C8 HMB
Fraai afgewerkte fiets, de klassieke 
allrounder.

• BoschActiveLine Plus motor
• 300Wh accu
 

1

QWIC PREMIUM MN7D+
Moderne e-bike met krachtige en 
vlotte motor.

• Schijfremmen
• Bafang motor
• 417wh accu

2 3

GIANT ENTOUR E+1
Beste beoordeling AD fietstest in zijn 
prijsklasse, krachtige motor en spor-
tief uiterlijk.

• Yamaha motor
• 300wh accu

GIANT DAILYTOUR E+1
Stoere sportieve fiets met schijfrem-
men en belt.

• Yamaha motor
• 625wh frameaccu

FLYER UPSTREET 7.03
Al jaren goed getest, Zwitserse fiets 
van topkwaliteit met sportieve zit.

• Schijfremmen
• Panasonic Ultimate GX motor
• 600wh accu

FLYER GOTOUR 6 7.03
Door consumentenbond als beste 
getest, zeer robuuste fiets met 
perfecte wegligging.

• Bosch Performance Line Motor
• 625wh frameaccu

PEGASUS RAVENNA EVO 5 BELT
Zeer gunstige prijs-kwalitiet 
verhouding, Duitse degelijkheid.

• Bosch PerformanceLine motor

PEGASUS SIENA E7F BELT
Zeer gunstige prijs kwaliteit 
verhouding, Duitse degelijkheid.

• Bosch Activeline Plus motor
• 400wh accu

PEGASUS SIENA E7F
Zeer gunstige prijs kwaliteit 
verhouding, Duitse degelijkheid.

• Bosch Activeline Plus motor
• 400wh accu
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Elektrische fietsen van 
diverse topmerken

Wij vinden het belangrijk dat 
u bij ons terechtkunt voor 
topkwaliteit. Daarom kunt u 
bij ons terecht voor elektri-
sche fietsen van topmerken. 
Zo kunt u bij ons terecht voor:

Een Gazelle, Batavus, Sparta, 
of Giant elektrische fiets;
En ga zo nog maar door..

Kortom; voor de crème de la 
crème van de elektrische fiet-
sen, zit u bij ons aan het juiste 
adres.

WAAR MOET U OP LETTEN?
Als u een nieuwe elektrische 
fiets wilt kopen dan zijn er 
een aantal punten waar u op 
moet letten. Bent u op zoek 
naar een elektrische fiets voor 
heren of een lage instap? En 
waarvoor wilt u de elektrische 
fiets gebruiken? 

TYPE ELEKTRISCHE FIETS
Er zijn twee verschillende elek-
trische fietsen op de markt, 
namelijk normale e-bikes en 
speedpedelecs. Normale e-bi-
kes hebben een maximale 
snelheid van 25 km/u. Ze zijn 
geschikt voor wanneer u veel 
korte afstanden fietst. Met een 
speedpedelec kunt u afstan-
den halen tot 45 km/u en zijn 
geschikt voor als u langere af-
standen wilt fietsen.

PROEFRIT
Om een goed beeld te krijgen 
van welke elektrische fietsen 
er zijn, raden we u aan om 
eens een bezoekje te bren-
gen aan onze winkel. Bij ons 
vindt u altijd een ruim aanbod 
met elektrische fietsen waar u 
uit kunt kiezen. Bent u niet in 
staat om naar ons te komen? 
Dan komen wij naar u toe. 
Geniet van een gratis proefrit 
en ervaar het gemak van een 
elektrische fiets.

ADVIES NODIG BIJ HET KOPEN 
VAN ELEKTRISCHE FIETSEN?
Wilt u ook graag advies als u 
elektrische fietsen bekijkt? 
Maak vandaag nog een af-
spraak met één van onze ad-
viseurs. Wij staan voor u klaar 
en helpen u verder, zodat u he-
lemaal een juiste keuze maakt.

further

higher

flyer

MAARTJE RAAKTE BIJ ‘ROTO’ OVERTUIGD VAN VOORDELEN E-BIKE:

‘HAD DIT VEEL EERDER MOETEN DOEN’

UITERAARD WORDEN OOK ALLE E-BIKES
GELEVERD MET DE ROTO ANTI-FRONS GARANTIE: 

“ALS ER IETS IS, LOSSEN WE HET OP!”

Na een lange periode van twijfel kocht Maartje 

Hulleman uit Diepenveen dit jaar een e-bike. 

Hiervoor ging zij naar haar vertrouwde adres: 

Roto Tweewielers Deventer. Na proefritten op 

fietsen van verschillende merken, koos zij voor 

een Pegasus e-bike. “Die bevalt perfect, ik had 

dit veel eerder moeten doen”, zegt Maartje la-

chend. De aanvankelijke aarzeling om voor een 

e-bike te gaan, kwam volgens de 52-jarige Diep-

enveense omdat ze door de bomen het bos niet 

meer zag. “Ik had er zoveel verschillende din-

gen over gelezen. Zo las ik dat het onderhoud 

duurder is dan bij gewone fietsen, over accu’s 

die snel leeggaan en over de vele diefstallen 

van e-bikes. Het is ook geen broodje dat je even 

koopt. Daardoor heb ik lang gedubd.”

ORIËNTEREND GESPREK
Uiteindelijk stapte Maartje kort voor de zomer de 

tweewielerzaak aan de Ceintuurbaan binnen voor 

een oriënterend gesprek en een eerste proefrit. 

Eigenaar Wilco Wolterink nam volgens haar echt 

de moeite om haar over alle belangrijke aspecten 

rond een e-bike te informeren.

FIETSKAR 
Maartje: “Ik hield een wat warrig verhaal, maar had 

het idee dat Wilco door mijn regels heen kon luis-

teren. Hij ging daar goed op in. Zelf had ik Qwic, 

Gazelle en Pegasus in mijn hoofd. Het is de Pega-

sus geworden met een extra zware motor omdat 

hij ook een fietskar met onze grote hond moet 

kunnen trekken.”

MEE OP VAKANTIE
De Diepenveense kreeg een leenfiets mee, omdat 

op haar Pegasus een bepaalde levertijd zat. Begin 

augustus kreeg ze een belletje dat er eenzelfde 

type Pegasus beschikbaar was alleen in een an-

dere kleurstelling. Daar kon Maartje mee leven en 

op deze e-bike heeft zij inmiddels al heel wat rit-

ten gemaakt. “We hebben hem samen met onze 

hond en hondenkar meegenomen op vakantie en 

het fietsen ging prima. Onze zoon Mees is er ook 

blij mee.”

METEEN CONTACT
Over de service en adviezen van ‘Roto’ is Maartje 

zeer te spreken. Zij heeft, zo zegt ze, ook gemerkt 

dat de sfeer onder het personeel goed is en dat ie-

dereen op een fijne manier met klanten omgaat. 

“Als je binnenkomt, voel je je gezien. Er wordt me-

teen contact gemaakt en ik heb al heel vaak een 

bakje koffie aangeboden gekregen.” 

Zeer attent vond Maartje Hulleman ook dat zij van-

wege de relatief lange levertijd op haar e-bike mooie 

fietstassen cadeau kreeg. Zij kijkt dan ook met gro-

te tevredenheid terug op haar ‘e-biketraject’. 

fietstassen cadeau kreeg. Zij kijkt dan ook met gro-

te tevredenheid terug op haar ‘e-biketraject’. 
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Roto Tweewielers Deventer heeft service hoog in het vaandel staan. Met de recente invoering van 
de mobiele werkplaats heeft deze service een extra dimensie gekregen. Klanten hoeven niet lan-
ger per se hun defecte tweewieler naar de werkplaats aan de Ceintuurbaan te brengen. Mobiel 
monteur Bram Schrijver uit Deventer komt met alle plezier met zijn als volwaardige werkplaats 
ingerichte bus naar de klant toe. “Mensen zijn laaiend enthousiast. Of het nou gaat om een onder-
houdsbeurt of een lekke band, ze hoeven maar te bellen en dan kom ik op de afgesproken tijd.”

BRAM
 SCHRIJVER

DOORDEWEEKS ZORGELOZE WOON-WERKRITTEN EN IN HET WEEKEND EEN 
AANGENAME TOCHT OM EVEN TE ONTSPANNEN. HET KAN MET DE ANYTOUR 
& ALLURE CS. DEZE LICHTGEWICHT TOERFIETS IS GESCHIKT VOOR ZOWEL 
VLAK ALS HEUVELACHTIG TERREIN. GROOT PLUSPUNT VAN DE ALLURE 
CS IS DE BELTDRIVE: DEZE DOET STIL ZIJN WERK EN IS DUURZAAM EN 
ONDERHOUDSARM. 

ANYTOUR & ALLURE CS

56
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DOORDEWEEKS ZORGELOZE WOON-WERKRITTEN EN IN HET WEEKEND EEN AANGENA-
ME TOCHT OM EVEN TE ONTSPANNEN. HET KAN MET DE ANYTOUR & ALLURE CS. DEZE 
LICHTGEWICHT TOERFIETS IS GESCHIKT VOOR ZOWEL VLAK ALS HEUVELACHTIG TERREIN. 
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‘ROTO’ EN XLLEASE BIEDEN WERKGEVERS 
EEN TOTAAL MOBILITEITSCONCEPT 

‘A-TEAM’
Met name voor ouderen is deze extra service een 

uitkomst. Waar zij voorheen vaak iemand moesten 

regelen om hun fiets of e-bike weg te brengen, vol-

staat nu een telefoontje. Dit geldt volgens Bram net 

zo goed voor bijvoorbeeld iemand die zich niet lek-

ker voelt, ziek is of op de kleinkinderen moet passen. 

In principe kan iedereen in fietsnood het ‘A-Team’ 

van Roto Tweewielers Deventer inschakelen.

FANTASTISCH
Zelf geniet de 54-jarige Deventenaar met volle 

teugen van zijn nieuwe baan. “Ik vind het pret-

tig om naar buiten te gaan en ben gewoon zelf 

verantwoordelijk voor de klussen die ik bij de 

klanten uitvoer. Het is fantastisch om mensen 

weer mobieler te maken en super dat ze daar 

blij mee zijn. Ik maak ook graag een praatje en 

geef mensen adviezen over bijvoorbeeld een be-

tere accu of hoe ze geld kunnen besparen. Elke 

dag is verschillend en boeiend.”In de periode 

voor zijn vakantie is Bram met de bus al in een 

groot aantal plaatsen bij klanten langs geweest.  

 

Zelf noemt hij naast Deventer onder meer Olst, 

Wijhe, Raalte, Apeldoorn, Zutphen, Bathmen en 

‘zelfs Ede’. 

GEEN PROBLEEM
“De klant staat bij ons op één en moet tevreden 

zijn over wat we doen. Dus is het geen probleem 

een keer verder te moeten rijden. Dat doe ik graag. 

Wel maak ik liever op een dag tien klanten blij met 

kleine klussen dan één klant met een grote klus.”

Volgens de mobiele monteur past de fiets-

hulp-aan-huis-service helemaal bij deze tijd. 

“Mensen laten ook steeds vaker hun bood-

schappen thuis bezorgen. De inzet van onze 

mobiele werkplaats moet nog groeien, 

maar het gaat nu al boven verwachting 

goed.”

ZAKELIJKE KLANTEN
Met zijn mobiele werkplaats komt 

Bram ook bij bedrijven en organisaties 

om fietsen en e-bikes van werkgevers 

 

en werknemers periodiek te onderhouden die via 

een leasecontract van Roto Tweewielers Deventer 

zijn afgenomen. Bij zakelijke klanten voert hij ook 

noodzakelijke reparaties uit. Doel is de tweewie-

lers zo lang mogelijk in optimale conditie te hou-

den.

KLANTEN ZEER ENTHOUSIAST 
OVER FIETSSERVICE AAN HUIS

ROTO’S MOBIELE
WERKPLAATS

Naast leaseauto’s biedt XLLease via het Lease a Bi-

ke-concept werkgevers de mogelijkheid aan om 

voor leasefietsen te kiezen. ‘Roto’ kan op deze wijze 

veel extra fietsen afzetten en neemt bij een lease-

deal ook de servicebeurten en reparaties voor zijn 

rekening. Die voert de monteur van de mobiele 

werkplaats (zie elders in deze krant) op locatie, dus 

bij de opdrachtgever uit. 

ONTZORGEN
Wilco: “Samen met XLLease kunnen wij werkge-

vers een totaal mobiliteitsconcept aanbieden. Daar 

hebben veel bedrijven en organisaties tegenwoor-

dig behoefte aan. Wij ontzorgen zakelijke klanten 

op het fietstechnische vlak en XLLease doet het-

zelfde met betrekking tot het financiële verhaal. 

Ontzorgen is echt het sleutelwoord.”

Marc knikt instemmend: “De wereld verandert heel 

erg snel. Er worden fietssnelwegen aangelegd en 

werkgevers hechten steeds meer belang aan vita-

liteit van hun personeel en aan duurzaamheid in 

het algemeen. Bovendien zijn parkeerplaatsen erg 

duur. De fiets is een mooi product en een mooie 

aanvulling op ons hele autoleaseverhaal.”

LIEFDE
KonnecteD, het werkleerbedrijf waarin Sallcon en 

Deventer Werktalent zijn opgegaan, is een van 

de bedrijven waaraan Roto Tweewielers Deventer 

fietsen heeft geleverd en het onderhoud ervan 

verzorgd. Het gaat volgens Wilco om vijftien twee-

wielers; deels e-bikes en deels stadsfietsen. “Wij 

geven de fietsen de liefde die ze nodig hebben. 

Want wat fris is, blijft in gebruik en stimuleert dit 

gebruik ook.” 

Marc Roelofs is enthousiast over zijn samenwer-

king met de eigenaar van ‘Roto’: “Wilco is een heel 

actieve ondernemer waar anderen graag bij aan-

haken.” Dat heeft hij persoonlijk ook gedaan en dat 

bevalt hem prima.

BROCHURES
Kijk voor meer informatie over 

leasefietsen op: https://www.

xllease.nl/zakelijke-lease/fiets-

lease. Werkgevers en werkne-

mers kunnen op deze pagina 

een brochure downloaden 

waarin het volledige 

Lease a Bike-concept 

uit de doeken wordt 

gedaan.

BEHOEFTE AAN EEN 
TELEFONISCHE 
TOELICHTING? 
Bel dan voor financiële 

vragen met Marc Roelofs 

van XLLease (055-3034500) 

en voor vragen over fietsen 

met Wilco Wolterink

 (0570-676250). 

Meer lezen?
Wim Hemeltjen is met recht een oudgediende bij Roto Tweewielers Deventer.  
De 59-jarige Deventenaar begon hier in oktober 1999 als fietsmonteur en heeft 
sinds 2016 Wilco Wolterink als zijn werkgever.

W
IM

 HEM
ELTJEN

“Onder leiding van Wilco is er een heel grote inhaal-

slag gemaakt. Alles is nu veel beter en strakker ge-

regeld. Die grote omslag was even wennen, maar ik 

voel me er nu goed bij. De zaak is inmiddels ook al 

twee keer verbouwd en vernieuwd”, zegt de ervaren 

monteur. 

Wim prijst zich gelukkig met het fijne team waar-

van hij deel uitmaakt. Het samenwerken en samen 

problemen oplossen, gaat volgens hem prima. Hij 

gaat dan ook elke dag met veel plezier naar het 

werk en is trots op het mooie bedrijf.

GOEDE SERVICE
“De winkel is echt super, je komt hier gezellig bin-

nen. Als er een probleem is, dan proberen we dat 

altijd zo goed mogelijk en vriendelijk op te lossen 

voor de klant. Een goede service vinden wij heel be-

langrijk”, benadrukt Wim. 

FIETSMONTEUR WIM VOELT ZICH BIJ ‘ROTO’ 

ALS EEN VIS IN HET WATER

Om ook de zakelijke markt goed te kunnen bedienen, werkt Wilco Wolterink van 
Roto Tweewielers Deventer nauw samen met Marc Roelofs, accountmanager bij XLLease. 
Dit is een regionale leasemaatschappij die valt onder Volkswagen Pon Financial Services. 
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U4 TRANSPORT
De Cortina U4 Transport is je beste vriend. Alles 
kan mee in een mand of krat op je voorrek. Door de 
vele kleuren en uitvoeringen is er altijd een fi ets die 
perfect past bij jouw wensen!

Ongeacht de uitkomst is het team al heel trots 

dat ‘Roto’ het tot de finale van de landelijke ver-

kiezing heeft weten te schoppen. Eigenaar Wilco 

is ook trots op zijn team, dat net als hijzelf er dage-

lijks alles aan doet om klanten tevreden te stellen. 

Met goede en eerlijke adviezen, een uitstekende 

service, veel vakkennis en tweewielers van top-

kwaliteit.

MODERN ONDERNEMERSCHAP
In het vakblad Tweewieler noemde juryvoorzit-

ter Ferry Smith de zes finalisten onlangs ‘een 

voorbeeld van modern ondernemerschap’. Dit 

compliment kan Wolterink alvast in zijn zak ste-

ken. In de ruim vijf jaar dat hij Roto Tweewielers 

Deventer leidt, is de zaak flink gemoderniseerd 

en geprofessionaliseerd. Zonder dat dit ten koste 

is gegaan van de persoonlijke aandacht voor de 

klant. 

Als geen ander beseft Wilco dat een hoge klant-

tevredenheid cruciaal is voor een succesvolle 

onderneming. In deze speciale krant over Roto 

Tweewielers Deventer spreken klanten unaniem 

lovend over de wijze waarop het personeel met 

hen omgaat en op alle mogelijke manieren van 

dienst probeert te zijn. 

Dit doet Wolterink vanzelfsprekend deugd. Zelf 

komt de ondernemer op de proppen met een re-

actie van een klant waarin volgens hem alles sa-

menkomt waar hij en zijn team voor staan. 

‘FANTASTISCHE WINKEL’

Klant Peter Hulleman schrijft: ‘Wat een fantasti-

sche winkel. Het is dat ik niet vaak een fiets nodig 

heb, anders kwam ik er elke week. Vanaf het be-

gin van aanschaf van mijn elektrische fiets kreeg 

ik gepaste informatie, bij onduidelijkheden werd 

ik bijgepraat en nogmaals, mocht dat nodig zijn. 

En dat was nodig (smiley met knipoog). 

Ook werd er actief meegedacht met een fiets-

plan, wat mijn werkgever aanbood, een andere 

constructie was misschien voordeliger, ook hier 

werd er de tijd voor genomen ondanks dat het in 

de winkel best druk was. Ivm leverproblemen van 

bepaalde onderdelen van de nieuwe fiets, kreeg 

ik een elektrische leenfiets totdat alles compleet 

was. Het is een winkel waar personeel en klan-

ten en met elkaar op een fijne manier met elkaar 

omgaan. Ik kom hier heel graag.’

MYSTERY SHOPPERS
Dat iedereen bij ‘Roto’ goed bezig is, is inmiddels 

ook in de branche bekend. In eerste instantie zat 

de tweewielerzaak bij de twintig genomineerden 

voor de verkiezing van Tweewielerwinkel van het 

Jaar 2021. Deze werden allemaal uitgebreid be-

oordeeld. Onderdeel van deze screening was het 

bezoek van mystery shoppers. Zij beoordeelden 

de genomineerd winkels op facetten als: de ont-

vangst, het verloop van het verkoopgesprek en 

de uitstraling van de winkel. 

VAKJURY
De beoordeling van ‘Roto’ viel zó positief uit dat 

de tweewielerzaak zich bij de zes finalisten wist te 

scharen. Nu is het aan de vakjury om op 20 sep-

tember de winnaar aan te wijzen. De jury bestaat 

uit: Remco Tekstra (secretaris Fietsen RAI Ver-

eniging), Guy Crab (algemeen secretaris TRAXIO 

Tweewielerbedrijven), voorzitter Ferry Smith (di-

rector international public affairs ANWB), Hedwig 

Berendsen (redacteur Tweewieler) en Wilco Kruit-

bosch (voormalig eigenaar Kruitbosch Zwolle).

VIER AWARDS
Naast de award voor Tweewielerwinkel van het 

Jaar 2021 zijn er nog drie andere awards te win-

nen: voor de meest duurzame winkel, de winkel 

met de beste online performance en de winkel 

die de hoogste ogen heeft gegooid bij de myste-

ry shoppers.

‘ROTO’ MAAKT REËLE KANS OP TITEL  

‘TWEEWIELERWINKEL 
  VAN HET JAAR 2021’

Kan bij Roto Tweewielers Deventer binnenkort de champagne worden ontkurkt omdat de winkel tot beste 
tweewielerzaak van Nederland is verkozen? Het zou zo maar kunnen, want ‘Roto’ zit bij de zes finalisten in 
de verkiezing van Tweewielerwinkel van het Jaar 2021. De winnaar wordt op maandag 20 september be-
kendgemaakt op Vélovak, de tweewielervakbeurs van de Benelux in Gorinchem.

Finalist

Erwin Timmer (35) geeft sinds twee jaar als chef-werkplaats met veel plezier leiding aan het monteursteam bij Roto 
Tweewielers Deventer. Dit team bestaat momenteel uit vier fietsmonteurs en twee scootermonteurs en daarnaast ma-
ken ook de monteur van de mobiele werkplaats en een chauffeur die tweewielers ophaalt en aflevert hier deel van uit.
Over de mobiele werkplaats, een als moderne werkplaats en van alle gemakken voorziene bus die bij klanten aan huis 
of bij het bedrijf komt, valt elders in deze speciale Rotokrant veel meer te lezen.

ERW
IN TIM

M
ER

Erwin werd in 2016 door eigenaar Wilco Wolte-

rink aangenomen en werkte de eerste jaren als 

reparateur van scooters. Geleidelijk breidden zijn 

werkzaamheden en taken zich uit en rolde hij heel 

natuurlijk in de leidende functie die hij sinds 2019 

bekleedt.

“WE VORMEN SAMEN EEN GOED TEAM WAARIN 
VEEL ERVARING ZIT”, ZEGT ERWIN. “IK WEET 
PRECIES WIE IK WELK WERK HET BESTE KAN 
LATEN DOEN. IEDEREEN HEEFT IMMERS ZIJN 
EIGEN KWALITEITEN EN SPECIALISMES.”

GOEDE SERVICE
De chef-werkplaats is niet alleen trots op zijn team, 

maar ook met de tweewielerzaak aan de Ceintuur-

baan als geheel. “Het is echt een heel mooi bedrijf 

waarin we veel aandacht besteden aan een goede 

service. Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt uit de 

hoge klanttevredenheidscijfers. Ik durf gerust te 

stellen dat wij zeker een van de topwinkels in de re-

gio Deventer zijn.”

Voor een onderhoudsbeurt en/of reparatie aan een 

fiets of scooter - al dan niet elektrisch - kan een 

klant rechtstreeks met de werkplaats van Roto 

Tweewielers Deventer bellen. De kans is groot dat 

Erwin Timmer de beller persoonlijk te woord staat 

en vervolgens een afspraak inplant.

QUICKSERVICE
Erwin: “Voor kleine klussen als een lekke band, het 

afstellen van de versnelling, het fiksen van verlich-

ting en het aanspannen van een ketting kunnen 

klanten zonder afspraak elk moment de werkplaats 

binnenlopen. Dit valt onder onze quickservice!”

CHEF-WERKPLAATS ERWIN 
TROTS OP TEAM EN TOPBEDRIJF
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Mosse regenkleding
De Basil Mosse past perfect bij het uptempo van de city.  
Werk, vrienden, uitgaan, naar de bios of juist helemaal zen na een 
poweruurtje in de sportschool. De parka kan iedere dag aangetrokken 
worden, waar de fietstocht ook naar toe gaat, ook wanneer het regent. 

Skane regenkleding
De Basil Skane serie is speciaal ontwikkeld voor de forens die het  
beste vraagt van fietsaccessoires. Uniek is de verstelbare capuchon  
die zorgt dat ook een helm gedragen kan worden onder de capuchon 
(of een volumineus kapsel). 

ECHTPAAR LEEFTINK ROEMT SERVICE VAN ROTO TWEEWIELERS DEVENTER:

‘HET VOELT HEEL EIGEN’
Jan en Mieny Leeftink rijden sinds eind 2020 

met veel plezier op hun e-bikes van het merk 

Flyer, gekocht bij Roto Tweewielers Deventer. 

“Daar zijn we al meer dan twintig jaar klanten 

van. We kwamen hier al toen er nog een Mitsu-

bishi-garage zat”, vertelt Jan in zijn woning op 

de Zandweerd. Vroeger woonde het echtpaar in 

Tuindorp en was de afstand tot de fietsenzaak 

slechts tweehonderd meter. Vanaf de Zand-

weerd is het ook prima te doen. Via het Nieuwe 

Plantsoen zijn Mieny en Jan binnen de kortste 

keren bij hun tweewielerwinkel aan de Cein-

tuurbaan.

‘KOM TOCH BINNEN’
De 70-jarige Deventenaar en zijn 71-jarige echtge-

note zijn vol lof over de goede service en vriendelij-

ke manier waarop zij bij ‘Roto’ worden geholpen en 

behandeld. “Laatst schuilden we onder het afdak 

van de winkel voor de regen. We stonden daar net 

een minuut, toen een monteur tegen ons zei: ‘Bes-

te mensen kom toch binnen’. We kre-

gen een heerlijk bakje koffie. Het voelt 

allemaal zo eigen, ze kennen ons ook bij 

de voornaam.”

SERVICEBEURT THUIS
De monteur zag vervolgens in het com-

putersysteem dat de e-bikes van Jan 

en Mieny aan een servicebeurt toe wa-

ren. Hiervoor hoefden zij hun fietsen niet 

achter te laten. De monteur van de mobiele werk-

plaats, een als werkplaats ingerichte bus, kwam 

bij hen thuis om de fietsen na te kijken. Jan: “Met 

name voor oudere mensen die hun fiets niet meer 

kunnen brengen is dit een geweldige uitkomst.”

OPGEBLAZEN ACCU
Van de vorige e-bike van Mieny bleek vorig jaar de 

accu opgeblazen. Een nieuwe accu zou 800 euro 

kosten. Dat vonden zij en haar man te gortig dus 

besloten ze beiden voor een nieuwe e-bike te gaan.  

 

Hun keuze viel op een Flyer, volgens Jan ‘de Merce-

des onder de elektrische fietsen’. Mieney is op 5 no-

vember jarig en een nieuwe e-bike zou een prach-

tig verjaardagscadeau zijn. “Wilco, de eigenaar van 

Roto, zei dat hij er alles aan zou doen om de fietsen 

op tijd te krijgen en dat is gelukt. We konden ze de 

zaterdag voor mijn verjaardag ophalen. Ze rijden 

heerlijk!”

W
ILCO BERENSCHOT

De oudste Wilco werkte hiervoor jarenlang als ac-

countmanager bedrijven bij de Rabobank. Vanuit 

die functie had hij geregeld contact met ‘Roto’ en 

raakte hij op een gegeven moment met zijn naam-

genoot in gesprek over een eventuele overstap.

GOED GEVOEL
“De kans om iets compleet anders te gaan doen bij 

een bedrijf en een ondernemer waarbij ik een goed 

gevoel heb, heeft in mijn besluit uiteindelijk de 

doorslag gegeven”, zegt de in Ugchelen wonende 

Berenschot. “Daarnaast heb ik zelf een passie voor 

fietsen. Ik ben lid van de fietsgroep Hofman-Lazet 

waarmee we elke zondag met een mannetje of der-

tig een tocht maken.”

LEUKE GASTEN
Wilco’s eerste ervaringen met zijn nieuwe collega’s 

zijn erg positief: “Het zijn heel leuke gasten, ieder-

een is gewoon vriendelijk en roept goedemorgen 

met een glimlach. Je merkt dat de sfeer goed is en 

dat er enthousiasme heerst.”

GUNFACTOR
Over zijn nieuwe werkgever is de Ugchelenaar ook 

zeer te spreken. Wilco Wolterink heeft in zijn ogen 

echt een visie over wat essentieel is voor een fiet-

senwinkel. “Klantenwaardering is heel belangrijk. 

Die krijg je door goede adviezen van het personeel 

en door kwaliteit te bieden. Daarmee win je het ver-

trouwen en krijg je vanzelf de gunfactor.”

ONZE NIEUWE VERKOPER 
MAAKT NU LETTERLIJK WERK 
VAN ZIJN PASSIE VOOR FIETSEN 
Klanten van Roto Tweewielers Deventer lopen sinds kort de kans in de winkel niet 
één maar twee Wilco’s tegen het lijf te lopen. De ene is eigenaar Wilco Wolterink 
(37) en de andere is Wilco Berenschot (50), de nieuwe verkoper. De oudste Wilco 
werkte hiervoor jarenlang als accountmanager bedrijven bij de Rabobank. Vanuit 
die functie had hij geregeld contact met ‘Roto’ en raakte hij op een gegeven mo-
ment met zijn naamgenoot in gesprek over een eventuele overstap.

Deze route begint bij Roto Tweewielers! Is je fiets er helemaal klaar voor of is een extra check niet verkeerd?  

Wij controleren graag jouw fiets of e-bike, zodat jij veilig kunt vertrekken! Zorg voor voldoende water en schaf nog 

de benodigde accessoires aan voor jouw fietstocht! Je kunt nu vertrekken richting Dievenveen tot en met knoop-

punt 65. Volg hier de Wechelerweg en sla af op de Frieswijkerweg. Vergeet ondertussen niet te 

genieten van de rustige fietsomgeving. 

ROTO’S FIETSROUTE 
RONDOM DEVENTER

Inmiddels ben je knooppunt 82 gepasseerd. Dit 

betekent dat je al lekker op weg bent. Volg je route 

door de natuur via knooppunt 80, 89, 87, 88, 98 en 

84. Heb je zin om te stoppen voor een kopje koffie? 

Dit kan bijna!

Inmiddels ben je via knooppunt 02 en 09 aan-

gekomen in Bathmen, een levendig dorpje in 

het Sallandse land! Voor mensen die rust en 

ontspanning zoeken is Bathmen een perfec-

te plek. Fiets door de gezellige oude straatjes en 

geniet van de bosrijke omgeving dat Bathmen 

biedt. Hier vind je genoeg cafés en restaurants! 

Vervolg je route richting Deventer Colmschate.  

 Hier vind je niet alleen groot winkelcentrum, maar 

bevindt zich ook De Scheg. Dit sportbedrijf biedt 

een tropisch zwembad en in de winter een ijsbaan 

waar jij je een aantal uren kunt vermaken.

Vervolg je route via knoopput 13 en 43. Via knoop-

punt 62 en 63 fiets je richting het centrum van 

Deventer, waarna je uitkomt op De Brink, het mo-

numentale en centrale plein van Deventer. Op het 

plein vind je onder andere de Wilhelminafontein 

met het beeld van de Deventer stedemaagd en veel 

restaurants. Jouw fietstocht is nu ten einde: 36,9 

kilometers zitten erop! Goed gedaan! Nu is het tijd 

voor een heerlijk koud drankje op één van de gezel-

lige terrassen! Wat is jouw volgende fietsroute?

Download hier
  de route!
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Nooit meer tanken • Thuis of op kantoor opladen • Uitneembare accu’s • 2 ct per kilometer
Zakelijke subsidies toepasbaar • Scooter Over-The-Air updaten via NIU App • Gratis proefrit!

De IJsselbiënnale brengt een ode aan de rivier de IJssel met een fietsroute van 120 kilometer 
langs 27 monumentale en prikkelende kunstwerken van kunstenaars uit binnen- en buitenland. 
De kunstwerken staan op bijzondere locaties in het IJssellandschap en de Hanzesteden. Zoals in 
uiterwaarden en bij sluizen, steenfabrieken en landgoederen; daar waar je de IJssel kunt zien, rui-
ken en proeven. De kunstwerken zijn speciaal voor hun plek gemaakt en verbeelden het verhaal 
van de IJssel en haar vallei. Samen met een rijk en gevarieerd activiteitenprogramma op tal van 
locaties vormt de IJsselbiënnale een ontdekkingsreis door dit bijzondere landschap. 

IJSSELBIËNNALE: 
FIETSEN DOOR HET 
PRACHTIGE LANDSCHAP 
VAN DE IJSSELVALLEI

De IJsselbiënnale is opgezet als fietsroute. Je vindt 

de route en kunstwerken van deze buitenten-

toonstelling met internationale allure op de route-

kaart die te koop is via de webshop en bij verkoop-

punten langs de route. De route is onderverdeeld 

in 4 etappes tussen Zwolle en Doesburg die je 

aaneengeschakeld, of los van elkaar kunt fietsen. 

Je steekt via pontjes steeds de IJssel over, en fietst 

door een afwisselend rivierlandschap vol beziens-

waardigheden, waarover je veel informatie terug 

kunt lezen in de speciale IJsselbiënnale-reisgids. Je 

kunt ook navigeren aan hand van QR-codes die bij 

de kunstwerken te vinden zijn; hiermee heb je alle 

informatie over de kunstwerken, omgeving en de 

route makkelijk bij de hand op je mobiele telefoon! 

DE IJSSELBIËNNALE IS OOK LEUK ALS JE MET 
KINDEREN OP PAD BENT: BIJ ELK KUNSTWERK 
VIND JE EEN LEUKE DOE- OF KIJKOPDRACHT. 

Het thema van de IJsselbiënnale is de impact van 

klimaatverandering op het landschap. Dat is de in-

spiratiebron voor de kunstenaars in hun kunstwerk 

en de fiets is natuurlijk een heel schoon vervoer-

middel. Daarnaast probeert de organisatie samen 

met de bezoekers  ook de eigen ecologische voet-

afdruk te verkleinen. Een van die manieren is door 

te kijken of we banners en vlaggen kunnen herge-

bruiken of er nieuwe producten van maken, zoals 

deze shoppertas.

Met deze prachtige hergebruikte shopper (ge-

maakt van onze hekwerkbanners) kun je in stijl 

de boodschappen doen. Geheel duurzaam, gere-

cycled, uniek en vervaardigd door De Techniekfa-

briek! De Techniekfabriek is onderdeel van Cambio 

en dé plek waar arbeidsactivering, bewonerspar-

ticipatie, hergebruik, ‘upcyclen’ van herbruikba-

re grondstoffen en het ontwerpen en maken van 

hoogwaardige producten samenkomen. Zo ont-

staan er niet alleen unieke shoppers van ‘gerecy-

cled’ materiaal, maar helpen we bovendien men-

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk 

en scholing.

GEÏNTERESSEERD? 
De shoppers zijn te bestellen via: 

https://ijsselbiennale.nl/webshop/shopper/ 

 

TIP!
SPECIAAL VOOR ROTO-LEZERS
BIEDEN WE JE DE KORTING AAN 

VAN € 5 OP DE COMBIDEAL IN DE 
WEBSHOP, WAARBIJ JE DE ROUTE-
KAART ÉN REISGIDS ONTVANGT! 
Gebruik hiervoor bij je bestelling 

ROTO21. 

VOOR INFO, CHECK ONZE WEBSITE:
https://ijsselbiennale.nl/hoe-werkt-het

ROTO VERLOOT IN DE MAAND SEPTEMBER 25 DUURZAME TASSEN. 
DE TASSEN ZULLEN VERLOOT WORDEN ONDER DE KLANTEN DIE DIT JAAR EEN E-BIKE, FIETS OF SCOOTER HEBBEN GEKOCHT.

FIETSEN EN GROEIEN?

DAT GAAT PRIMA SAMEN!
Misschien heb je hem weleens in de ROTO winkel 

gezien: Gerrit Jan Bargeman. Gerrit Jan is personeel-

scoach en helpt de medewerkers van ROTO Twee-

wielers bij heel veel zaken. Hun ontwikkeling bijvoor-

beeld; Gerrit Jan staat onze mensen bij om meer uit 

hun werk, hun talent én hun capaciteiten te halen. 

INVESTEREN IN GROEI
ROTO investeert daarin omdat we ervan overtuigd zijn dat 

gelukkige medewerkers zullen leiden tot gelukkige klan-

ten. En dát betekent dat we als bedrijf en organisatie kun-

nen groeien. Om de tevredenheid van onze medewerkers 

en klanten te meten voert Gerrit Jan ook regelmatig on-

derzoeken uit onder zowel onze medewerkers als klanten. 

WERKVLOER
Gerrit Jan is mede-eigenaar van triple blended; een be-

drijf dat zich richt op groei van de organisaties door het 

ontwikkelen van ondernemers, leidinggevenden en me-

dewerkers. Dat doen ze met behulp van hun Triple Groei 

Formule. Iedere Triple Groei Coach komt uit de praktijk 

en weet als geen ander wat er gebeurt op de werkvloer. 

Contact met klanten en medewerkers en alles wat verder 

nog meer op het bord van de retailprofessional ligt; triple 

blended weet wat er speelt. De Triple Groei Formule is o.a. 

gestoeld op Progressiegericht coachen; een aanpak die 

teams, organisaties en individuen helpt om stap voor stap 

vooruitgang te bereiken richting de gewenste situatie. Op 

die manier bereik je doelen die betekenisvol zijn.

NIET ALLEEN BIJ ROTO
Triple Blended is niet alleen actief bij ROTO; ook andere 

retailers zoals Printerette, Welkoop, Aldi, vanHaren, The 

Readshop, Phonehouse en Riviera Maison vertrouwen op 

de kennis en het enthousiasme van Gerrit Jan en zijn col-

lega’s.

MEER WETEN OVER GROEI EN ONTWIKKELING IN 
HET ALGEMEEN EN TRIPLE BLENDED IN HET BIJZONDER? 
STUUR EEN MAIL NAAR GROEI@TRIPLEBLENDED.NL

Dorpsstraat 17, 7391 DC Twello | T: 0571 746020 | E: info@bw-s.org | www.bw-s.org

Accountants, adviseurs en administrateurs
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Voor zichzelf een e-bike kopen? Tot het voorjaar van 2017 was er geen haar op het hoofd van Leo 

Oude Nijhuis die daar serieus aan dacht. Zijn partner had vanwege een fysieke beperking een 

elektrische fiets nodig en Leo ging met haar mee naar Roto Tweewielers Deventer.

GOLFVRIENDEN RIJDEN DANKZIJ ENTHOUSIASTE LEO BIJNA 

ALLEMAAL OP E-BIKE VAN ‘ROTO’

“Eigenaar Wilco gaf me het advies dat als we samen 

wilden fietsen we dat beter beiden op e-bikes kon-

den doen. Dan zou het fietsen gelijkwaardiger zijn. 

Mijn partner heeft de meest perfecte Gazelle geko-

zen. Ik besloot na de zomervakantie voor een e-bi-

ke met dezelfde motor te gaan en kwam uit op een 

Batavus, omdat die het beste bij mij past”, zegt de 

69-jarige Leo.

GOLFCLUB
Met zijn elektrische fiets reed de toen nog in De-

venter wonende Oude Nijhuis wekelijks naar de 

Sallandsche Golfclub in Diepenveen om daar met 

een groep van tien à twaalf gepensioneerde golfers 

achttien holes te lopen. 

Leo: “De anderen heb ik verteld over mijn positieve 

ervaringen bij en met Roto en hierdoor is het me-

rendeel daar ook terechtgekomen en klant gewor-

den. Ze zijn allemaal erg tevreden over hun e-bikes, 

ik heb geen wanklank gehoord.”

ECO-STAND
Sinds kort fietst Leo vanuit zijn nieuwe woonplaats 

Twello op zijn Batavus met veel plezier naar de golf-

club. “Dat is tien kilometer heen en tien kilometer 

terug. Tussendoor loop ik op de golfbaan tien kilo-

meter. Ik zet de fiets altijd op de eco-stand zodat je 

nog best fysiek bezig bent maar niet drijfnat van het 

zweet aankomt.” 

Het contact met de Roto-eigenaar is volgens Olaf prima. 

Zo delen de ondernemers elders in Deventer een maga-

zijn, gebruikt Wilco onder meer tafels, stoelen en bladen 

voor stellages van Olaf in zijn zaak en kocht Olaf bij Wilco 

een ‘fiets met industriële uitstraling’. “Mijn moeder heeft 

bij hem een elektrische fiets gekocht.” 

DOORVERWIJZEN
Wilco krijgt op zijn beurt van klanten geregeld de vraag 

waar hij zijn mooie meubels vandaan heeft. Dan verwijst 

hij hen met plezier door naar Meubelplaats.nl. Zo steunen 

de twee ondernemers elkaar waar dat kan.

Meubelplaats.nl heette aanvankelijk Teakplaats.nl. De 

Weerd verkocht destijds vooral eettafels van teakhout. 

Op een gegeven moment dekte de naam de lading niet 

meer. “In 2015 kon ik het gedeelte hiernaast erbij huren en 

werd mijn assortiment veel breder. Toen heb ik er Meubel-

plaats.nl van gemaakt.” Aan de Broederenstraat heeft Olaf 

een pop-up winkel.

BUREN ‘ROTO’
MEUBELPLAATS.NL HELPEN ELKAAR
Olaf de Weerd (37) runt aan de Ceintuurbaan in Deventer al jaren woonwinkel Meu-
belplaats.nl. Hij is blij met Roto Tweewielers Deventer als buurman. “Als ik hier al-
leen zou zitten, had je veel minder reuring gehad. Het is ook een mooie fietsenzaak, 
die onder Wilco Wolterink meer van deze tijd is geworden. De winkel oogt frisser.”BEZOEK ONZE WINKEL

CEINTUURBAAN 209 
7413 DE DEVENTER

DINSDAG WOENSDAG, DONDERDAG
 &  VRIJDAG VAN 13  TOT 18 UUR

ZATERDAG
VAN 10 TOT 17 UUR

KOOPZONDAG!
VAN 12.30 TOT 16.30 UUR

OPENINGS
TIJDEN:

RUIME KEUZE UIT 
TEAK, MANGO & 

EIKEN HOUT!
MINIMAAL 100 TAFELS OP VOORRAAD!

ROND, VIERKANT, 
RECHTHOEKIG OF OVAAL 
MIX & MATCH JE EIGEN TAFEL!

BEZOEK ONZE WINKEL

ONZE
MERKEN

VOLG ONS

VITRINEKAST 
MANGO METAAL 

95 CM
€ 699,-

BARSTOEL 
RUBY 

ELEONORA
€ 159,-

MANGOHOUT
MAATWERK 

BLAD
V.A. € 299,-

GEZIEN BIJ ROTO!

EETTAFEL MANGO
ELEONORA

V.A. € 399,-

GAZELLE-VERTEGENWOORDIGER ONDER INDRUK VAN 

PROFESSIONALISERINGSSLAG BIJ ‘ROTO’
Als senior accountmanager van Koninklijke Ga-
zelle komt Wilfried Angenent (59) al zeker vijf-
tien jaar regelmatig bij Roto Tweewielers De-
venter over de vloer. Het is hem niet ontgaan 
dat er sinds de overname door Wilco Wolterink 
in 2016 flink wat is veranderd.

Angenent: “Het was altijd al een goede zaak, maar 

de winkel heeft een behoorlijke professionalisering-

slag gemaakt en zich heel goed ontwikkeld. Het 

mooiste vind ik dat Wilco volledig blanco in een 

fietsenzaak is gestapt. Voorheen zat hij in de auto-

branche. Je ziet dat mensen uit een ander vakge-

bied een heel andere insteek hebben, maar dat dit 

helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Wilco en zijn 

team zijn voortdurend bezig het beste uit de winkel 

te halen.”

De e-bike is volgens de Gazelle-vertegenwoordiger 

beslist een blijvertje. De verkoop van elektrische 

fietsen zat de laatste jaren al flink in de lift, maar 

corona heeft de verkoop in een enorme stroomver-

snelling gebracht. “Het leek wel of iedereen opeens 

wilde gaan fietsen.”

VERANDERENDE MARKT
Waar mensen vroeger voor een nieuwe fiets maxi-

maal zo’n duizend euro wilden betalen, leggen ze 

nu zonder aarzelen enkele duizenden euro’s neer 

voor een e-bike, aldus Angenent.  Bovendien is de 

elektrische fiets allang niet meer alleen populair on-

der senioren en mensen met een beperking. De ge-

neratie die erop fietst wordt almaar jonger. Steeds 

vaker zie je scholieren op een e-bike en ook een 

groeiend aantal forensen gebruikt de e-bike voor 

het woon-werkverkeer als alternatief voor bijvoor-

beeld de auto of scooter.

GROEN EN MILIEUBEWUST
Wilfried Angenent begrijpt heel goed waarom de 

opmars van de e-bike onstuitbaar lijkt. Het is een 

groen en milieubewust vervoersmiddel waarmee 

je zonder je in het zweet te werken heel wat kilo-

meters kunt afleggen. “Een e-bike is bedoeld ter 

ondersteuning en niet om ermee te racen”, geeft hij 

gebruikers ten slotte als welgemeend advies mee. 

EEN PAAR 
HANDIGE 
TIPS VOOR 
ONDERWEG!

CHECK REGELMATIG 
JE BANDENSPANNING

Gokje: je staat vast niet vaak stil bij de 
bandenspanning van je elektrische 
fiets. Een gemiste kans, want met je 
banden op de juiste spanning fiets je 

langer én lekkerder.

CHECK DE ACTIERADIUS 
VAN JOUW E-BIKE

Dit geeft aan hoeveel kilometer je met 
een volle accu kunt rijden. Het is be-

langrijk om te weten hoe groot de ac-
tieradius is. Zo kun je afstanden i.c.m. 
fietsondersteuning goed inschatten.

DE REMMEN VAN JE FIETS
Op een nat wegdek kan het met 

velgremmen drie keer zo lang duren 
om tot stilstand te komen, dan op een 

droge weg. Onthoud dat goed!

MOOIE TOCHTEN
Samen met zijn partner heeft Oude Nijhuis de af-

gelopen vier jaar in binnen- en buitenland al talrijke 

mooie e-biketochten gemaakt. Nooit liet de Bata-

vus hem in de steek. Inmiddels staat er ruim zeven-

duizend kilometer op de teller.



Bij Roto staan binnenkort de 2022 Gazelle modellen in de winkel!


