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Wereldrecord langs tourparcours als steun voor
van Aert
Nederlandse YouTubers maken grootste kunstwerk op doek ooit voor Belgisch

kampioen met hulp van Swapfiets

⏲
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Gausson, 27 juni 2021 - Op dag twee van de Tour sneuvelt alvast één record. De

Nederlandse YouTubers van het collectief Tour de Tietema tooien het parcours

van de tweede etappe met het grootste kunstwerk op doek ooit gemaakt, met de

beeltenis van Wout van Aert erop. Swapfiets zorgde voor de middelen. Wie het

eerbetoon aan de Team Jumbo-Visma-renner met een grootte van 1.689 vierkante

meter wil zien, let best goed op bij de passage in Gausson.

De Nederlandse creatievelingen van Tour de Tietema, een bekend YouTubekanaal, gingen op

zoek naar een manier om hun wieleridool van Aert te eren. Ze kregen hierbij de hulp van

Swapfiets. Aan dit fietsabonnement met de blauwe voorband hebben de Team Jumbo-Visma-

renners in de Tour de France ook hun blauwe voorbanden te danken. 

Het doek is 1.689 m² groot, vergelijkbaar met de oppervlakte van bijna anderhalf olympisch

zwembad. Het toont van Aert in volle actie. Het vorige wereldrecord voor het grootste

schildersdoek stond op naam van de Britse artiest Sacha Jafri. Die maakte in 2020 een doek

van 1.595 vierkante meter, dat werd tentoongesteld in Dubai. 

Bas Tietema, aanvoerder van het Tour de Tietema-collectief: “Wij startten tijdens de Tour van

2019 met allerlei uitdagingen. Vorig jaar maakten we een liedje voor Wout van Aert. Toen we

begonnen te brainstormen over wat we deze keer konden doen om hem aan te moedigen,

kwamen we op het idee om een wereldrecord te breken. We deden wat research naar bestaande

wereldrecords, en belandden zo bij het grootste canvas.”

Het kunstdoek is in het dorp Gausson in het Westen van Frankrijk opgesteld, recht in het zicht

van het peloton op kilometer 146,9 van de tweede etappe.

Het duurde drie dagen om het doek op te spannen. Het project werd mogelijk gemaakt door

Swapfiets, dat mankracht en materiaal voorzag. De fietsen van het fietsabonnement Swapfiets

zijn herkenbaar aan hun blauwe voorband. Dit jaar sloot het bedrijf een partnership af met

Team Jumbo-Visma. De profwielrenners rijden daardoor in meerdere etappes van de Tour de

France met blauwe voorbanden.

Marc de Vries, CEO van Swapfiets: “Wij vonden het idee van de jongens van Tietema meteen

geweldig en boden onze hulp aan. Het eert immers één van de strafste renners van onze partner

Team Jumbo-Visma. Het is leuk om dezefan art te realiseren. Hopelijk geeft het Wout een

stevige boost wanneer hij er passeert.”
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Over het kunstwerk

Het kunstwerk is 1.689 vierkante meter groot en gemaakt met milieuvriendelijke verf. Alle

gebruikte materialen worden achteraf gerecycleerd. Het werk is langs het parcours te zien in het

dorp Gausson, aan kilometer 146,9 van de tweede etappe van de Tour de France. 

Het ontwerp is van de hand van Pro Cycling Trumps.

Locatiecoördinaten: 48.310531919736356, -2.7588469186789784 of via

what3words: https://w3w.co/playground.lantern.angle 
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Over Tour de Tietema

Tour de Tietema is een Nederlands YouTube-kanaal opgericht door Bas Tietema. Het kreeg er

tijdens de Tour van 2019 erg veel volgers bij. Toen reisde Bas naar Frankrijk met zijn kompanen

Josse Wester en Devin van der Wiel. Ze brachten er een aantal uitdagingen tot een goed eind.

Tour de Tietema heeft vandaag 100.000 abonnees op YouTube.

Foto & video

Foto- en videomateriaal kan u hier downloaden: https://bit.ly/tdt21-record
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