2011 Verslagen van de ritten op donderdag
Verslagen door Piet van Gastel tenzij anders vermeld
Laatste verslag donderdag 27 oktober
Een prachtige herfstdag met zon en 16 graden. Veel te warm aangekleed! Dat doorfietsjack moet je pas
aantrekken als het kouder is dan 10 graden.
Deze keer waren we met acht man. Vorige week met veel minder weer met zes, maar daarvan is helaas
geen verslagje aangeleverd.
Al fietsend door het Brabantse land konden we vaststellen dat de herfst steeds meer grip krijgt op de natuur.
De bomen beginnen al aardig te verkleuren, de maïs is bijna geoogst, het blad begint te vallen. We zagen
nog een perceel aardappelen. Te laat? Ook een perceel kerstbomen. Dat vonden we juist weer erg vroeg.
In de zelfbedieningszaak werden we deze keer bediend door Gerrit. Niemand tapt zo goed de koffie als hij.
Beter door Gerrit bediend dan door de pastoor. We dachten dat hij trakteerde vanwege het heuglijke feit dat
hij weer een rit volledig meereed, maar het was nog voor zijn verjaardag. “Soixante-neuf” volgens gastrenner
Rob in zijn beste Frans.
Tijdens de koffie met appelpunt werd gediscussieerd over de voor- en nadelen van het elektronisch
schakelen en de halve vork van Cannondale. We werden het niet eens. Wanneer vindt iemand de aibag
voor de racefiets uit? Daar hebben we meer aan. Vraag het maar aan Frank die zaterdag op een rotonde is
aangereden en die nu behoorlijk in de lappenmand zit.
Donderdag 29 september
Piet R, onze vaste verslaggever van de zondagochtendritten, maakte de afgelopen zondagen al melding van
de naderende herfst. Niemand (van ons) kan dat zo kleurrijk en poëtisch beschrijven als hij. Het begint
steeds meer op hoogstaande literatuur te lijken. Sommige leden vertrouwden mij toe dat zij soms het
woordenboek erbij moesten nemen om de verslagen van Piet te kunnen begrijpen. In zijn laatste
beschrijvingen van de herfst had hij het over verminderde sapstromen, opstaande haren, fletse
zonnestralen, hardnekkige nevels.
Vandaag had de zomer de strijd tegen de herfst met temperaturen van 25 graden of meer, nog niet
opgegeven. Toch konden we merken dat de herfst zich al deed gelden al scheen de zon uitbundig. We
hadden te maken met de eerder genoemde verminderende sapstromen, maar daar nog bij: vallende eikels
en openbarstende zaaddozen van beuken en kastanjes. De populierenbladeren dwarrelden omlaag en
knisperden onder onze smalle banden en onder de tubes van Rien.
Ton had als enige waargenomen dat de wind uit Giersbergen kwam. Daar moesten we dus naar toe van
hem.
Ook deze keer was er geen sprake van afbouwen. We moeten allemaal maar een SH-plaatje achter op onze
fiets monteren: Steeds Harder. Hoe ouder hoe sneller zullen we maar denken. Er werd weinig gesproken
onderweg. Terecht want met 12 man in een groep is het zaak om geconcentreerd te sturen.
Het was druk en best gezellig bij de drie Linden. De tijd was te kort om alle nieuwtjes uit te wisselen en de
oude koeien weer eens uit de droge sloot te halen.
Het fietspad van Giersbergen naar de Rustende Jager is op deze zomerse dag eigenlijk te druk voor een
groep toerfietsers, maar we reden rustig en beschaafd zonder nodeloos te bellen en te schreeuwen. Met nog
steeds de wind op kop namen we bij Raamsdonksveer afscheid van Ton.
Nog voor vier uur thuis.
Verslag donderdag 22 september
Het was weer een aantal weken geleden dat ik op donderdagmiddag meefietste.
Ik ging er vanuit dat men rond deze tijd van het jaar wel wat rustiger aan zou doen. Afbouwen stelde ik voor.
Niet dus. De zeven leden plus gastrenners Theo en Rob reden als jonge honden richting Zundert.
Wat vroeger een vuilniswagen heette heeft nu een bord met de tekst: milieuverzorging. Leve de vooruitgang.
De weg bij de Klokkenberg is geblokkeerd door twee ambulances, een politiewagen en een autowrak. Het
leven gaat (hopelijk) door en het verkeer ook. Auto’s op het fietspad. We blijven vriendelijk. In De Tijd in
Rijsbergen is het altijd gezellig en goed van spijs en drank.
Als we terug in Oosterhout zijn begint ook nog de zon te schijnen. Een mooie fietsmiddag!

Verslag Donderdag 15 september 2011 Peter van Dalsem
Acht man en een gastrijder stonden te trappelen van ongeduld om exact 13.00 uur van start te gaan voor
hun wekelijkse rit. Welke richting? Via Rijsbergen? Via Baarle-Nassau? Of toch naar Woudrichem? Ton had
het laatste woord, via Moerdijk dus.
Ons credo "we fietsen op zondag om te trainen voor de donderdag" werd door Rien en Bert eer aan gedaan.
Deze twee kopmannen voerden vanaf de start het tempo op naar 30+ km/uur, terwijl iedereen lekker
peddelend volgde. Ter hoogte van Elsakker werd het tempo even opgevoerd tot Zevenbergen, daar noopte
een foutief geparkeerde auto (op het fietspad!!) ons tot voorzichtigheid en drukte het tempo. Helaas.
Via Moerdijk werd de haven van Lage Zwaluwe bereikt. Daar werd traditioneel de koffie/thee en gebak
genuttigd en werden alle wereldproblemen in een splitsecond opgelost. Verbazing alom over onze politici die
daar jaren over doen.
Het laatste stukje naar Oosterhout werd weer in een hoog tempo afgelegd. Bert gaf aan een rustig ritje te
hebben verwacht, zodat hij niet vermoeid op vakantie moest gaan, helaas voor hem. Bij thuiskomst stond de
computer op bijna 30 km/uur gemiddeld. Wie durft er nog schamper te spreken over onze 60 plussers?
Donderdag 8 september: Regen! Er is niet gefietst
Donderdag 1 september Giersbergen door Bert Nelemans
Weer stonden er zeven kleppers gereed voor de donderdagmiddagrit. Aangevuld met twee gastrenners
vertrokken we eensgezind voor een rondje Giersbergen, immers de wind zou noord-oost zijn. Het was weer
even gelden maar nu namen we in Hank de Peerenboom die er, het moet gezegd worden, mooi en droog
bijlag. Dat hebben we wel eens anders gezien. Vervolgens richting Dussen en daarna richting Drongelen om
langs de dijk de brug bij Heusden te nemen. De wind liet zich voelen.
Gelukkig waren er voldoende liefhebbers voor de kopposities. Net na de brug bij Heusden ter hoogte van
Heesbeen gaf een van de gastrenners de pijp aan Maarten en zocht een kortere weg richting Oosterhout.
Hierna waren er nog 8 man over op weg naar een welverdiende koffie-met te Giersbergen.
Op het terras van de drie Linden hadden we heel wat bekijks. Onder een van de bomen werd de koffie en
thee besteld en gelukkig had de kok tijdig de appeltaart uit de diepvries gehaald zodat die nu wel besteld kon
worden met de gebruikelijk dot slagroom. Twee personen hadden wat anders in gedachten. Daarbij betrof
het ene Broeder en een worstenbrood. Beiden zonder slagroom overigens.
Op het terras werden we nog wat bijgepraat over de belevenissen opgedaan met de Etappastour, waarbij
kennelijk niet iedereen tevreden was over de organisatie van een en ander.
Hierna werd de tocht voortgezet, via de Drunense Duinen, Loon op Zand, De Moer, ’s-Gravenmoer naar
Oosteind en verder Oosterhout. Totaal 68km.
Hoewel de wind pittig was en er een straf tempo werd aangehouden, waarbij de afgesproken maximale
snelheid over het algemeen goed in de gaten werd gehouden, verkeerde er niemand in moeilijkheden.
Vooral Ton was blij met zijn nieuw aangeschafte buitenbanden. Ditmaal bereikte hij de grens van Dongen
zonder een lekke band.
Donderdag 25 augustus door Peter van Dalsem.
Vanmiddag om 13.00 uur stonden 7 diehards klaar om de elementen van wind(tegen) te trotseren. Na een
rustig begin, kregen de koplopers (iets ingenomen ???) het idee om toch tijdig in Baarle-Nassau te kunnen
zijn voor een overheerlijke punt appeltaart met een kop koffie of thee. In een hoog tempo werd ons het snot
voor de ogen gereden, maar zonder dat er achterblijvers waren. Onze leider van vandaag, Rob B, kreeg
iedereen weer in het gareel. In 1 uur en 20 min werd onze tussenstop (Gerrit ‘s voorkeur) bereikt, toch niet
slecht voor een groep van (ruim) 60+.
De terugweg werd verstoord door een leegloper van Ton S. , een buitenband die niet van de velg af wil,
maar ook er terug niet op wil. Veel gev….., maar zonder erg. Onderweg zagen wij donkere buien boven
Breda/Bavel, maar kozen, slim, de terugweg via Gilze en de Vijf Eikenweg. Terug in Oosterhout werd mij
gewezen op de vreselijke hoosbui. Daar hebben wij geen weet van gehad. Niet nat geworden, ja, natuurlijk,
van het zweten. Met een gemiddelde van boven de 28 km/uur bereikten we thuis weer. Voldaan van een
middag heerlijk fietsen in zonnige omstandigheden. Sorry Oosterhout!
Donderdag 18 augustus: Regen! Er is niet gefietst

Donderdag 11 augustus door Peter van Dalsem
8 Man stonden om 13.00 uur klaar om te vertrekken. Hoe staat de wind? Welke rit gaat het worden? BaarleNassau of toch naar Rijsbergen. Vanwege de zuidelijke wind toch maar besloten om via de omweg van Bert
naar Rijsbergen te fietsen. In Dorst kreeg Kees een takje tussen zijn achterrem en velg. Een raar geluid, dat
snel verholpen werd en konden wij allen weer verder. Veel wind tegen, was te voorzien, maar er werd flink
doorgereden. Ter hoogte van de Galderse meren verloor Frank zijn bidon, Peter kon er nog net omheen
rijden en vond de bidon later terug in de berm. Peter nam Frank op sleeptouw, na 500 meter wachtte Bert op
deze twee en nam het commando over. Met 40 km/uur werden de twee teruggebracht naar het peloton,
aansluiting net voor het viaduct, dus de leeggereden mannen moesten zich weer vermannen om niet met
achterstand richting Rijsbergen te moeten volgen. Na precies een uur fietsen hadden deze 8 mannen exact
30 km gefietst, voorwaar een goed gemiddelde. De koffie/thee werd in Rijsbergen genuttigd, deze keer op
traktatie van Frank die j.l. maandag verjaarde en 62 jaar geworden is. De terugweg ging via Breda, wind in
de rug. Ton vond de keuze van Kees van een week eerder iets teveel van het goede. Ter hoogte van
Terheijden werd de short-cut genomen langs de Spinola-route, Bert had er nog zin in en ging alleen verder
om nog een extra rit te maken. Moe en met zware benen thuisgekomen en nog het laatste uur van de derde
etappe EnecoTour kunnen zien.
Donderdag 4 augustus door Bert Nelemans
Buienradar gaf aan dat het pas in de namiddag zou gaan regenen. De opkomst was er dan ook naar. Weer
stonden er 8 man aan de start voor de donderdagmiddag rit.
We waren er snel uit dat de rit zou gaan naar Zundert.
Door de gebruikelijke wegwerkzaamheden in Oosterhout gingen we via een omweg richting Dorst. Net
voorbij de Seterse Hoeve wilde Ton de hardheid van velg en banden testen. Helaas voor hem bleken de
gaten in het wegdek harder. Gevolg laat zich raden, lekke achterband.
Na herstel konden we onze weg vervolgen na Dorst, via Bavel, Ulvenhout en langs het Mastbos naar
Zundert. Daar ligt het keerpunt en met de wind in het hol in een snelle vaart naar café de Tijd voor een
welverdiende koffie/thee met appeltaart.
Het duurde even voor een serveerster uit haar middagslaap gehaald kon worden maar daarna werden we
zeer vriendelijk van koffie en thee voorzien.
Daar had Ton kennelijk een vooruitziende blik. Als enige bestelde hij geen appeltaart met slagroom, maar
een bijna complete maaltijd van warme wafels, met aardbeien en slagroom.
Na de gebruikelijke gesprekken over al dan niet actuele gebeurtenissen en de mop van Rien werd het tijd
om te vertrekken. De lucht werd al wat dreigender.
Nadat eenieder zijn fiets had gepakt vond Ton het nodig zijn achterband van nog wat extra lucht te voorzien.
Helaas voor hem liep de lucht er net zo snel uit als die er werd ingepompt. Dus weer band vervangen en
bleek er een scheur naast het ventiel te zitten. Dat gaf een discussie over kwaliteit van binnenbanden en
opmerkingen over foutief oppompen. Rob gaf nog een lesje bandenpompen met een boom als steun.
Daarna dan eindelijk de voortzetting van de tocht. Via Rijsbergen, Effen naar Breda.
Kees had een idee. Hij zou ons wel eens even langs Breda loodsen zonder een enkel verkeerslicht. Hierbij
verzweeg hij gemakshalve hij dinsdag circa 130 extra kilometers als training had gedraaid.
Deze verkeerslichtarme route betekende voor ons in Breda langs de snelweg richting het Liesbos.
Vervolgens via de lommerrijke omgeving van Breda naar Terheijden, Den Hout en dan langs het kanaal naar
Oosterhout. Hier sloeg het noodlot wederom toe bij Ton. Leeglopende band! Met de nodige verwensingen
richting bandenleverancier werd er nog wat lucht in de band gepompt en naar later bleek a danseuse moest
hij zijn weg naar Dongen voortzetten.
Kees had gelijk geen verkeerslicht gezien alleen een omweg van pak hem beet 15 kilometer!
Met ruim 78 kilometer op de teller en een uurtje later dan gewend, maar ruim voor de eerste buien weer
terug in Oosterhout
Donderdag 28 juli
Met tien man ging het richting Lage Zwaluwe. Onderweg verloren we bijna onze Pieter. Het mag ook wel
eens gezegd worden: Meestal wordt het omgekeerde beweerd, maar wij toerfietsers hebben ook vaak last
van automobilisten vooral bij het nemen van een bocht.
Bij “Het Roer Om” werden de picknicktafels weer gezellig tegen elkaar geschoven. Haar man nam de
bestelling op, maar gelukkig liet Elma zich ook nog even zien.

Slechts één minpuntje. Elma had de prijs voor koffie met appelgebak verhoogd van € 2,95 naar € 3,25. Voor
slagroom wordt niets gerekend. Toch altijd nog de moeite waard om een ommetje langs de haven van Lage
Zwaluwe te maken. Mijn voorstel om wat langzamer te fietsen, zodat we wat korter hoeven te pauzeren
kreeg geen bijval. We konden weer een mooie, gezellige rit bijschrijven in ons toerboekje.
Donderdag 21 juli
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik gespijbeld heb, dat ik deze rit overgeslagen heb. Ik wilde toch wel
heel graag de touretappe van Pinerolo naar de Galibier zien. Altijd mooi om de profs de bergen op te zien
vliegen. Dezelfde bergen waar ik tegenop gekropen ben met een net-niet-omvalsnelheid. Ik hoorde dat er vijf
man bij de Warande aan de start stonden. In goed overleg hebben zij besloten om deze keer geen koffie te
drinken, maar verkort naar huis te rijden.
Ook zij konden dus zien hoe Andy Schleck eerst boven kwam op de Galibier.
Donderdag 14 juli
De vaste verslaggever was in de Vogezen voor een hoogtestage.
Geen verslag van deze rit.
Donderdag 7 juli
Bij afwezigheid van de echte wierp Ton zich op als wegkapitein. Via Bavel naar Chaam en daarna bij
Ulicoten linksaf naar Baarle. Om de drukke terrassen van het centrum te mijden kozen we voor caférestaurant-feestzaal De Lindeboom tegenover het oude station. Geen lindeboom te zien en ook geen
mensen op het terras. Geen wonder want er stond ook duidelijk aangegeven “donderdag gesloten”. Daar
moesten we ons maar niks van aantrekken zei de vlotte dienster. We lieten ons door haar verwennen met
wafel, kersen en slagroom of gewoon een stukje appelgebak.
Rob vertelde van zijn ervaringen als gemotoriseerde begeleider van de Etapastour vorig jaar. Toen hij wat
gekalmeerd was stelde hij voor om voortaan niet harder dan 30 km/h te rijden. Twintig minuten later reed
diezelfde Rob op kop met 36 km/h. Rob is in de vorm van zijn leven! Hij kan dat niet verbergen. Wat een
kanjer!
Het afrekenen ging vlotter dan gedacht want de juffrouw was intussen tot mijn teleurstelling, vervangen door
een manspersoon.Toen Ton ook nog het Rijens Broek wilde aandoen werd hij teruggefloten. De overige acht
wilden graag op tijd thuis zijn om Edvald Boasson Hagen de touretappe te zien winnen in Lisieux.
Donderdag 30 juni door Peter van Dalsem
Om 13.00 uur stonden weer 8 leden klaar om tegen de wind in een “rondje Moerdijk” te fietsen. Via de
gebruikelijke weg van Terheijden, Prinsenbeek en de Zwarte Molen werd Zevenbergen bereikt. Het tempo
lag hoog, er werd veel van kop gewisseld, maar Rob Brakkee spande de kroon door het meeste kopwerk te
verrichten. Eenmaal onze standplaats in de haven van Lage Zwaluwe bereikt, smaakte de koffie/thee met
appeltaart erg goed. Verrassend was dat de uitbaatster meteen opmerkte dat onze 60+ kopman niet
aanwezig was. Geduldig werd haar uitgelegd dat Gerrit slechts nieuws had gekregen, maar dat nog verdere
onderzoeken nodig zijn. Wij moesten toch vooral Gerrit de hartelijke groeten overbrengen en dat hij weer
snel met de groep voor de koffie met gebak zal komen.
De gebruikelijke moppen en informatie werd weer uitgewisseld, maar met de wind mee werd de tocht op
huis aan gestart. Weer in een hoog tempo, soms 45 km/uur, werd snel Oosterhout bereikt en ter hoogte van
Janus Vaten ging iedereen zijn eigen weg naar huis. Thuis gekomen stond de fietscomputer ver boven de 28
km/uur gemiddeld, waarachtig een compliment aan allen gezien de sterke wind tegen in het eerste 2/3 deel
van deze tocht.
Donderdag 23 juni door Ad van Deelen
Vier “60-plus-bikkels”, te weten: Jan, Pieter, Frank en Ad, staan voor vertrek onder de bomen te schuilen
vanwege de regen. Onze Gerrit komt met zijn auto even langs om ons te informeren over zijn
gezondheidstoestand en komende medische onderzoeken. Om 13:13 uur vertrekken we dan na goed
onderling overleg voor een alternatieve route, vanwege het wisselvallige weer. Vanaf het vertrekpunt gaat de
rit langs Landgoed De Meerberg richtingTerheijden, langs de Bergvlietse golfbaan, over het Markkanaal
rechtsaf de Poolse Dreef in, waar gestopt wordt bij een Maria Kapeltje tegenover zorgboerderij “De Poolse
Dreef”, niet om te bidden, maar om te schuilen voor een gigantische regenbui van 20 minuten. Zwaluwen

vliegen af en aan om vervolgens hun gebouwde nesten in de nok van deze kapel te bevoorraden. Een mooi
schouwspel van deze ijverige vogels. Wij vroegen ons af, of deze zwaluwen de zomer gingen aankondigen
en of ze uit de richting Hoge Zwaluwe of Lage Zwaluwe zouden kunnen komen. Niemand had
zwaluwuitwerpselen op zijn hoofd, kleding of helm. Na de bui vervolgen we onze voorgenomen route. Jan
als navigator. Frank met zijn gps. Pieter en Ad als volgers. Wisselend kopwerk. Samenwerkend. Gezellig en
sportief richting Witteweg, rechtsaf de Bankenweg in naar Terheijdenspoor, rechtsaf Ruiterspoor, langs het
huidige ‘Pannenkoeckenhuys’ (voorheen ’t Kopske), over de Ter Aalster Brug, rechtdoor en langs de
Bergvlietse Bossen wederom rechtsaf en hetzelfde rondje van ongeveer 9 km vijf maal. De temperatuur
varieerde tussen de 13 en 17 graden Celsius. Na laatste ronde fietspad langs het Markkanaal naar huis. Bij
Ad stond bij Sluis1 over het Wilhelminakanaal zijn km-teller op 51,72 km.
Donderdag 16 juni door Ad van Deelen
Regen. Er is niet gefietst
Donderdag 9 juni
Vanwege vakantie , blessures en andere zorgen zijn wij dit maal met slechts 6 man van start gegaan. Bert
moest wel haast hebben gehad, hij zette de snelheidsmeter meteen op 30,5 km/uur, en in gezelschap van
Jan hielden ze dat meer dan 15 km vol, en dat tegen de sterke zuidwesten wind in.
Omdat enkele nog zoekende zijn naar hun beste vorm, werd na het Mastbos de kop overgenomen door
Peter en Toon, die na plm. 5 km weer werden ingehaald door Bert. Het idee kwam naar boven dat Bert
mogelijk om 16.00 uur weer thuis moest zijn. Bij navraag klopte dat ook.
De koffie en de vlaai werden genuttigd in Rijsbergen, waarna met een sterke bries in de rug de weg terug via
Effen, Liesbos, Prinsenbeek en langs de Metro (v.h. Makro) het Markkanaal werd opgezocht. Langs de
golfbaan bereikten we weer de Bredaseweg, waar zo een beetje ieder zijn weg naar huis wist te vinden.
Ruim 65 km stond op de teller, en gezien de sterke wind met een gemiddelde van bijna 27 km/uur met een
tevreden gevoel thuis een lekker glas bier genuttigd om het vochtverlies weer enigszins te compenseren.
Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag door Pieter Koedijk
Lekker warm weer wel veel wind.
2 bikkels aan de start Toon en Pieter.
Vertrokken voor een rit richting Giersbergen ,
Via Raamsdonk halve zolenlijn naar Drunen.
In Drunen over een voor mij onbekend fietspad,
Naar en uitkomend op de bekende weg naar Giersbergen .
Thee gedronken bij Rustende Jager.
Heel erg druk vanwege het warme weer.
Via Loon op Zand, De Moer en Dongen weer terug naar Oosterhout.
Moe maar voldaan.
Cancellara won de proloog.
Donderdag 26 mei door Peter van Dalsem
De vakantieperiode breekt aan. Wij senioren plegen in het voor- en naseizoen onze vakanties te plannen.
Vandaar dat we slechts met zes man aan de start stonden.
Toen we na veel tegenwind tegen half drie bij “De Tijd”in Rijsbergen aankwamen, was de club dames
(leeftijdgenoten) net klaar met de lunch. Het laatste flesje witte wijn was genuttigd en de stemming zat er
goed in. We probeerden met onze strakke korte broek en ingehouden buiken als 40-plussers een goede
indruk te maken. Gelukkig maakt de drank minder kritisch.
Kees trakteerde ons van zijn eerste AOW-centen op koffie met een forse punt appeltaart met echte
slagroom. Omdat hij jarig was mocht hij ook de rit leiden. We maakten geen omweg, maar we reden anders
volgens Kees, d.w.z. via Terheijden terug. Voor we Den Hout bereikten trotseerden we nog een zandstorm.
Contador gaat de Giro winnen, Kruiswijk doet het goed.

Donderdag 19 mei
Deze keer reden we vlot met zeven man langs Dussen en Uppel naar Woudrichem.
Lunchroom-bakkerij-ijssalon Enjoy leek dicht, werd verbouwd en bleek toch open. Prima zaak om iets
lekkers te nemen bij de koffie of thee. De twee alleraardigste blondines zijn vlot en behulpzaam, maar de
bril, die niet omhoog blijft staan, moet je met één hand zelf vasthouden, met alle gevolgen van dien.
Volgende keer een stukje ducktape meenemen.
De terugweg verliep met de wind in de rug nog vlotter dan de heenweg.
Van de brug naar Raamsdonk er nog een flinke snok aan. Morgen wordt hij 65. Met zo’n gestel gaat dat
onze pensioenpotten nog heel veel geld kosten. Cavendish won de sprint.
Donderdag 12 mei
Bij ontstentenis van onze wegkapitein werd op democratische wijze vastgesteld uit welke richting de wind
kwam. Het werd dus Lage Zwaluwe. Na de lekke band van Jan was het flink aanpoten tegen de wind in door
de polder van Terheijden en van de Zwarte Molen naar Moerdijk. Rien gaf een demonstratie van een oud
ambacht: het monteren van een echte tube. Hij kreeg assistentie van een man of vijf, maar of dat het
oponthoud echt verkortte blijft de vraag.
Elma van Het Roer Om had maar 7 appelpunten. Met twee gratis chocowafels erbij werd toch ieder weer
van nieuwe energie voorzien. Gesprekstof genoeg aan de picknicktafel met de ontwikkelingen in de Ronde
van Italië, Gerrit in het ziekenhuis enz. Met de wind in de zeilen waren we nog net op tijd om op de TV te
zien hoe Pieter Weening zijn roze trui verdedigde in de Giro.
Donderdag 5 mei
Donderdag 21 april is er ook gefietst, maar helaas zonder verslaggever. Vorige week, 28 april regende het
even pijpenstelen, uitgerekend vlak voor het vertrek om 13.00 uur. Voor ons voldoende reden om voor één
keer de fiets in de schuur te laten staan.
Gelukkig vandaag op Bevrijdingsdag schitterend fietsweer. Aan de start 7 leden plus Mary en Jaques als
gastrenners. Vanwege het mooie weer met een omweg langs Ulicoten naar Baarle Nassau. We stopten bij
café Het Station. Toen we de fietsen gestald hadden en bijna op het terras hadden plaatsgenomen, bleek de
zaak toch gesloten te zijn. Bij het pannenkoekenhuis in het centrum was de koffie met gebak uitstekend, al
verslikte Ton zich bijna in de rekening.
In Riel beet Jacques nog even in het stof, maar gelukkig zonder erg. Via het Rijens Broek en de vervelende
Steenovensebaan bereikten we Oosterhout.
Donderdag 14 april
Vandaag stonden we met 11 leden aan de start. Opkomst 92 %! Jammer dat Rob verstek moest laten gaan.
De bewolking kwam vanuit het noorden, maar de wind uit het zuiden. Dus reden we richting Baarle Nassau.
De alternatieve route richting Riel tot aan het Bels Lijntje bleek niet echt de oplossing om de slechte
betonplatenfietspad naar Alphen (niet aan de Rijn) te vermijden.
Het was weer druk in de pas opgeknapte lunchroom met de nieuwe naam: De Groene Vlinder. Wie bedenkt
zo’n naam? Toch was het er weer gezellig bij de royale koffie met punt. Bij iedere tocht gebeurt er wel iets
dat het vermelden waard is. Deze keer niet. Of het zou moeten zijn dat Gerrit, op aandringen van Rien
Champion Mondial, een diepgaand grondonderzoek deed. Hij vond het bermzand wat zuur en korrelig van
beet. Toen we thuis waren kwam de zon er toch nog even door.
Donderdag 7 april
Gelukkig weer mooi fietsweer. Opkomst 67 %. De val van Ary en Frank afgelopen zondag hield onze
gemoederen nog zeer bezig. Westenwind dus op naar Lage Zwaluwe. Gerrit belde niet naar Elma, we
waagden het er maar op. Ton had last van pap in de benen. Hij snapte niet hoe dat kon want hij had de
laatste dagen geen pap gegeten. Op de vertrouwde tuinbank voor het café werd het bij de koffie/thee met
amandel-appeltaart nog best gezellig. Wat we anders nooit doen deden we vandaag. Vanaf het terras floten
we naar een dame op een fiets die als een speer voorbij schoot. Het was Adrie, de vrouw van Rob, die er
vandaag niet bij kon zijn. Ze draaide terug en dronk gezellig een bakje thee met ons.
Vanwege het mooie weer reden we nog langs de Drimmelse camping die te koop staat. We passeerden
veilig de bocht van Kees de Bruijn en waren weer net voor vier uur thuis.

Donderdag 31 maart
Goed weer om op de valreep de inkomstenbelasting 2010 in te vullen en te versturen, maar niet om te
fietsen. Na 10 donderdagen eindelijk een snipperdag! Op onze leeftijd is het soms beter te rusten dan te
fietsen.
Donderdag 24 maart
Met acht man stonden we aan de start. Zonnig en warm genoeg. Rokjesdag,
maar ook korte fietsbroekendag. Drie paar witte benen kregen de zon niet te
zien. Er stond meer rijwind dan noordoosten-wind.
Om de fietsende scholieren op het halvezolenpad in Waalwijk te ontwijken
besloten we de route tegengesteld te rijden. Om langer van de zon te
profiteren, maakten we kleine omwegen.
De Brabantse broeders en de appelpunten op het terras van De Drie Linden
in Giersbergen smaakten weer prima, net als het worstenbroodje van Ton.
Na ’s Gravenmoer kreeg Bert, net terug uit de Caraïbische Zee, kramp in zijn
jetlegs en ook waren we Rob even kwijt.
Iedereen raakte weer goed thuis.

Donderdag 17 maart
Een rood shirt kwam nog de brug over het Wilhelminakanaal afrijden, terwijl Gerrit de telefoon pakte en een
reservering deed op onze vast stek bij de jachthaven van Lage Zwaluwe. Met 8 inmiddels goed getrainde
60+ ers gingen wij op weg, eerst de gebruikelijke wind tegen. Via Terheijden, Prinsenbeek langs de zwarte
molen bij "de Leur" , vervolgens door
Zevenbergen op weg naar Moerdijk.
Vanaf de brug over de Roode Vaart
werd de wind ons gunstig gezind en
voelde de spieren weer soepel aan
en konden wij snel aanleggen bij Elma
die, verrassing, had gezorgd voor
verse appelflappen.
De koffie smaakte weer goed, de
complimenten voor de gastvrouw
maakten haar verlegen.
De afspraak is nu dat bij
westen/noordwesten wind de
appeltaart in de vitrine staat te
wachten..

De appelflappen van Elma ........
Veel anekdotes vlogen volgens traditie over tafel, de een nog zwaarder aangedikt dan de andere, maar de
stemming werd er alleen maar beter op.
Eenmaal weer op de fiets, bleek het bar koud te zijn geworden, het was niet mogelijk meer om op weg naar
Oosterhout nog warm te worden, ondanks de hoge snelheden die soms werden bereikt. Ook deze middag
was weer zeer geslaagd. Opmerkelijk is dat deze groep,in 2010 gestart met 7 enthousiastelingen, veel
nieuwe deelnemers heeft gekregen, zodat wij soms met 12 man of meer op pad gaan.
Donderdag 10 maart
Er stond een stevige zuidwesten wind en toen we van huis wegreden begon het net te miezeren.

Toch nog zeven man aan de start. Voor Theo was het bij Bavel toch wat te veel en met Pieter keerde hij de
fiets. Onderweg besloten we dat de we de kleine afsnijding onder de pet zouden houden. Dus bereikten we
na 30 km het keerpunt in Zundert. We namen in De Tijd, de horecazaak vlak voor Rijsbergen de tijd voor
een bakje koffie met kersenvlaai deze keer. Voordat we thuis waren, waren we weer droogewaaid.
Donderdag 3 maart
Het weer was bedrieglijk mooi: zonnig, geen wolkje aan de lucht maar koud en een straffe noordoosten
wind. Te veel voor de kleinzoon van Peter die zich dapper aan de start meldde.
Gerrit dirigeerde ons naar Raamsdonksveer, Hank, een boeren erf, Nieuwendijk, Sleeuwijk en tenslotte
Woudrichem. Bij de molen en de houten brug over de dijk naar Woudrichem. Daar legden we aan bij Enjoy,
de bakkerij-luchroom-ijssallon vlak bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente met de karakteristieke
afgeplatte toren, op de hoek van de Bagijnestraat.
Ondanks de naam is Enjoy een goed adres voor koffie of thee met iets lekkers erbij. De bediening is blond
en vlot. Helaas maar zes appelpunten, maar de vier anderen lieten zich de warme worstenbroodjes ook
goed smaken. Nadat Rien zijn laatste joke had verteld, dreven we heerlijk met de wind mee richting Almkerk
en Dussen. Precies op de brug was het nog maar 10 km naar huis.
Donderdag 24 februari
Om elf uur ging de telefoon al regelmatig. Wat doen we vandaag? Is het niet te mistig, te koud of de weg niet
te nat? Om een uur was het droog dus gingen we gewoon met acht man van start voor een mooi ritje in
zuidoostelijke richting naar Baarle Nassau..
De luchroom met de zelfbediening is een geschikte pleisterplaats. De mevrouw achter de kassa is
vriendelijk. Koffie met appelgebak voor 3,35 €, waar vind je dat nog. Geen wonder dat klanten daar al om
half negen voor de deur staan voor hun dagelijkse praatje met een bakje koffie. Een van ons kreeg de indruk
dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers met vijf jaar zakte, terwijl wij de melktanden toch ook al lang
kwijt zijn.
Toen we buiten kwamen stonden onze fietsen er gelukkig nog. Volgende keer een slotje meenemen. Via
Bavel en Dorst reden we weer terug.

Donderdag 17 februari

Het was goed toeven op het terras van
De Drie Linden in Giersbergen. Een
foto zegt soms meer dan 1000
woorden.
Donderdag 10 februari
Apfelstrudel met slagroom door Peter van Dalsem
Na 4 maanden stilstand vanwege een infectieziekte en wat hartritmestoornissen klom ik weer voor het eerst
op mijn Koga. Bij mijn eerste aanblik van mijn racemonstertje (maat 52) bleek dat de bandenspanning ver
beneden de gebruikelijke 7 bar was, dus snel op de pomp aangesloten en met enkele snelle bewegingen
weer verse lucht aan de banden toegevoegd.
Op weg naar vertrekpunt de Warande had ik de indruk te worden nagekeken. Schichtig keek ik om mij heen,
maar kon niemand in mijn buurt vinden die mij kon bespieden. Mijn onzekerheid leidde tot vragen als “welke
afstand gaan wij vanmiddag fietsen” of “hoe hard zal de wind waaien” en “kan ik de 60+ ers wel bijhouden”.

Op het verzamelpunt stond Rob Brakkee al te wachten met Kees van Nispen, een gastrijder voor die
middag. Later kwamen nog 8 man opdagen, inclusief twee andere gastrijders, Stipt om 13.00 uur gingen wij
op weg richting Rijsbergen. Een goed gevoel kreeg ik toen voorbij Ulvenhout bleek dat ik het tempo goed
kon bijhouden. Tegenwind deerde mij niet, in derde positie rijdend voelde ik mij happy en voldaan.
In Rijsbergen bleek dat Piet van Gastel binnenkort jarig is. Dat noodde hem tot een uitnodiging om op zijn
kosten de gebruikelijke koffie met gebak te nuttigen. Voorwaar een grote geste. Hier werd dankbaar gebruik
van gemaakt en het moet gezegd, de Apfelstrudel met slagroom smaakte bijzonder goed.
Waar ik al voor vreesde gebeurde ook op de terugweg. Voorbij Breda liepen mijn benen liepen langzaam
vol, met de nodige inspanningen kon ik in het pelotonnetje blijven, maar het viaduct naar Bavel was een
scherprechter. Met 20 km/uur kwam ik “boven”, aangemoedigd door enkelen die het op prijs stelden mijn
achterwerk te bekijken. In Dorst kreeg Rob een kram in zijn achterwiel, dus een extra stop voor een
bandenwissel. Weer op de fiets gekropen wist ik na 100 meter dat ik maar peddelend naar huis moest rijden,
maar gemotiveerd door Piet en Cees Rijvers kon ik nog een redelijk tempo onderhouden.
Moe maar voldaan, na een rit van bijna 70 km, kwam ik thuis waar het warme douchewater mijn door de
regen afgekoeld lichaam weer op temperatuur bracht. Zo, de eerste rit zit er op en nu op naar zondag, het is
dan droog met een matige wind. Zal het mij dan beter af gaan?
Donderdag 3 februari
Voor de 3e donderdag nu al mooi fietsweer. Met 6 man aan de start.
Bij het cafe "Het Roer Om"bij de haven van Lage Zwaluwe was alles nog als vroeger. Dit cafe doen we altijd
an bij westenwind, zodat we tegenwind hebben bij de heenweg. De alleraardigste uitbaatster had helaas
geen appelgebak in voorraad. Uiteindelijk werd toch nog een plak cake voor de dag getoverd. We waren
ontroerd bij zoveel gastvrijheid. Bijna werden er 06-nummers uitgewisseld. Zij beloofde ons om bij
westenwind voortaan op donderdag voor appelpunten te zorgen. Omdat niemand jarig was moesten we
deze keer de consumptie zelf betalen. Vermeldenswaardig is nog de twee lekke banden van Gerrit. Wij
vermoedden inferieure kwaliteit van het materiaal, maar een scherp steentje bleek de boosdoener te zijn.
Net voor vier uur bereikten we weer de gemeentegrens van Oosterhout.
Donderdag 27 januari
Het was net boven het vriespunt en volgens de radioweerman was de gevoelstemperatuur -5 tot -7 graden
bij een vrij krachtige noordoosten wind. Gelukkig een stralend blauwe hemel en daarom hadden we er wel
zin in. Opkomst 70 %.
Net voor Loon op Zand reden we door de kudde inheemse Schotse Hooglanders. Zoude die beesten
vandaag nog terug naar Surae lopen, vroegen we ons af.

De Schotse Hooglanders van Surae?

Ton leidde ons bekwaam over de fietspaden door de Loonse en Drunense duinen naar café de Drie Linden
in Giersbergen. Het werd nog even gezellig aan de stamtafel. Toen we de koffie en de thee met Brabantse
broeder en het worstenbrood (volgens mij toch maar met één worst) wilden afrekenen was Bert ons net

voor. Hij is het jongste lid van de Groep 60 + en hij had zich aan het feestgedruis onttrokken om met ons
mee te fietsen en de rekening te betalen. Kun je nagaan!

Proficiat Bert!

Langs slinkse wegen kwamen we op het halve zolenpad, waar we ons echt thuis voelden. Met de wind in het
hol en de fietsende schooljeugd ontwijkend bereikten we Raamsdonk. De rest was een peulenschilletje.
Donderdag 20 januari
Eindelijk voor het eerst dit jaar redelijk fietsweer. Matige noordenwind, vier graden. Opkomstpercentage
50%, dus 5 man. De rit kwam hortend en stotend op gang. Eerst langs Gerrits huis voor handschoenen. Na
één kilometer op de Veerseweg reed Bert zijn voorband aan flarden op, je raadt het nooit, …….. een
autoradio. Gerrit reed met het voorwiel naar zijn werkplaats en even later was hij terug met het wiel en een
nieuwe buitenband.
De bakker van Woudrichem vonden we te ver. Dan maar onder Sleeuwijk door terug naar het zuiden. In
Almkerk kun je op donderdagmiddag nergens koffie krijgen ontdekten wij. In Dussen bij De Koppelpaarden
had de alleraardigste serveerster wel koffie maar geen appeltaart. De wafel vonden we te luchtig. Omdat
Rob, onze nestor, weer een jaartje ouder was geworden betaalde hij de rekening. Iedereen zou er voor
tekenen om op die leeftijd nog zo te kunnen fietsen.
De kop is er af. Dit verslag is klaar. Er zullen er dit jaar nog vele volgen, hoop ik.

