
Nieuwe veilige manier van bidons aangeven in Tour  

Renners die op een veilige manier hun bidon aannemen. Dat gebeurt tijdens 

deze Tour de France voor het eerst dankzij de GIFFID®, een instrument dat is 

ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf: Head First cycling innovations (HFCI). 

GIFFID® beleeft de primeur in de Tour de France in het team van Vacansoleil-

DCM.   

Hoe werkt het? 

De renner pakt de bidon uit de GIFFID®. Hierdoor doet de timing op het moment van 

loslaten door de verzorger en aanpakken van de bidon door de renner, er niet meer toe. 

Dat is veilig én het vergroot de pakkans. Dit voorkomt dat een renner op een cruciaal 

moment in de wedstrijd een bidon mist en niet meer optimaal kan presteren. 

Waarom is het bedacht? 

Ton Kueter van HFCI:  ‘Het idee voor de GIFFID® is ontstaan na de valpartij van Fabian 

Cancellara in de Ronde van Vlaanderen op 1 april 2012. Verder viel het ons op dat bij het 

aangeven van de bidons menig bidon op de grond belandde. Tijdens de marathon van 

Rotterdam ontstonden exact dezelfde situaties. Met het gevolg dat de renners en lopers 

op cruciale momenten geen drank kregen en er een groot gevaar ontstond voor 

valpartijen door de bidons die op het wegdek belandden.’ Industrieel ontwerper Arnold 

Jager van HFCI: ‘Dat wilden we oplossen. We zijn direct gaan schetsen en hebben zeer 

intensief prototypes ontwikkeld en getest met uiteenlopende materialen en oplossingen. 

We hebben hierbij al in een vroeg stadium contact gezocht met de eindgebruiker. Zo heb 

ik op een dinsdagmiddag bij Lieuwe Westra aangeklopt of hij wilde testen. Hij vond het 

prima om onze eerste versie te testen. Het heeft ons in eerste instantie wel verbaasd dat 

zo’n logische en betrekkelijk eenvoudige oplossing voor het aangeven van bidons nog 

niet bestond. Typisch een product om patent op aan te vragen. Dat hebben we dus ook 

direct gedaan!’ 

De voordelen: 

- Een groter grijpoppervlak, dus een grotere pakkans   

- Een handvat van 30 cm, dus een groter bereik  

- Bij misgrijpen blijft de bidon in de houder, dus een kleinere valkans  

De GIFFID®-tas 

De GIFFID®-tas is een hulpmiddel voor verzorgers en andere aangevers van bidons. De 

tas wordt rondom de middel van de aangever gebonden. Daarna worden de bidons 

inclusief de GIFFID’s® erin geplaatst. In de tas kunnen ook koel elementen of hot packs 

aangebracht worden.  De verzorger geeft vervolgens de bidons aan vanuit de tas. Ook de 

GIFFID®-tas wordt met het hart en met de hand gemaakt in Nederland.  

De voordelen:  

- de aangever heeft 2 handen vrij om de bidons aan te geven 

- de aangever kan meer bidons succesvol aangeven  

- de bidons kunnen op de juiste temperatuur gehouden worden   

*******************noot voor de pers niet voor publicatie****************** 

Wilt u meer informatie? Belt u dan gerust met Arnold Jager of Ton Kueter op nummer 

+31624218714  of stuur en email naar: info@hfci.nl of kijk op onze website: www. hfci.nl 
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