
Verslagen van de ritten op donderdagen van de 60+ -groep 
 
 
Donderdag 8 november  Peter van D 
 
Tja, daar sta je dan, 2 leden plus gastrijder Rob B te wachten op al die andere fietsers die elke 
donderdag meedoen. Het regende al ruim 50 minuten niet meer. Vertwijfeld werd de Bredaseweg 
afgezocht, geen beweging te zien wat leek op een clublid. Na enen nog even gewacht, een lekke 
band misschien, of toch, geen zin? 
Jan de J en Peter van D, samen met Rob, startten om 13.03 uur voor een ritje Rijsbergen, door de 
wind hiertoe "gedwongen". Rob had een verrassing in petto, na het Mastbos niet via de 
Galderseweg, maar gewoon, voor het viaduct linksaf en langs de A58 op mooi asfalt naar het 
viaduct over de A16 wat wij allemaal kunnen dromen. Toch nog nieuwe wegen in deze omgeving 
ontdekt, ook nieuwe viaducten, en dat met de door Rob ingestelde snelheid. Verbergen kon niet, 
zijn tempo was leidend, en soms reed Jan naast hem, en soms ik, maar vooral reden wij in zijn 
wiel. 
Het moet gezegd, de wind was vandaag geen medestander. Ik kan mij niet herinneren dat wij 
langer dan 1 minuut wind in de rug hebben gehad, en dan nog heel soms. Jan deed mij een 
bekentenis, dat Rob ons wel een lesje tourfietsen gaf. 
Via Effen, door het mooie landschap, naar de Moerdijkse Posbaan, vandaar de gewone weg terug 
naar Oosterhout via Terheijden. Ter hoogte van minicamping "Munnikheide" reed Rob rechtdoor 
richting Made, ik had inmiddels zoveel last van verzuurde benen dat ik daar richting 
Pannencoeckershuis ging om tenslotte moe maar zeer voldoen thuis te komen. 59,7 kilometer 
gefietst. Om 15.10 hing ik mij fiets op de haak, een rit zonder koffiestop, maar wel een met veel 
bewondering voor onze ritleider. Toen ik naar buiten keek begon het net weer te regenen. 
 
Donderdag 1 november 
 
Vanwege het weer waarschijnlijk niet gefietst. In ieder geval geen verslag 
 
Donderdag 25 oktober      Bert N 
 
Vandaag “slechts” 8 personen aan de start. Het is gevoelig kouder dus iedereen is warm gekleed. 
Rob komt met een vreemd verhaal over een vergeten hemd en een stijve nek daarna iets met een 
vergeten onderbroek. Het zal wel, was zelf druk met nog even achterband van wat extra lucht te 
voorzien. 
Vandaag wordt het Woudrichem. Door de nog steeds vele omleidingen in Oosterhout kiezen we 
voor de route door de polder en zo naar Raamsdonksveer. 
We naderen de bekende of is het de gevreesde oversteekplaats die inmiddels is omgedoopt naar 
de Ton Schellekens oversteek. Ton lijkt geen schrik meer hebben, maar krijgt wel verschillende 
waarschuwingen. Tevreden constateert hij dat het wegdek is gerepareerd. 
Onderweg naar brug over de Bergsche maas voelt Pieter zich niet lekker. Hij gaat toch maar terug 
naar huis. Begeleiding vond hij niet nodig. Zegt toe een bericht te laten wanneer hij thuis is 
gearriveerd. Bij het oversteken van de Bergsche Maas vallen er wat druppels. Beetje lichte regen. 
Het duurt gelukkig niet te lang. Halverwege Peerenboom linksaf naar Dussen op aan. 
De regionale pers is inmiddels ook op de hoogte dat er op die weg nogal eens lek gereden wordt 
na een onderhouds beurt van de heggen. 
Wij hebben nu geen problemen. Dussen laten we rechts liggen en over de dijk via Almkerk, Uppel 
op naar Woudrichem. We hebben last van een flinke tegenwind. Helaas, niet iedereen is in staat of 
bereid het kopwerk over te nemen. Uiteindelijk bereiken we Woudrichem en kunnen de 
kopmannen alsnog wat uitrusten in de bekende ijssalon. Hier voorzien we ons van koffie/thee en 
een aantal kiezen ook voor een appelpunt met slagroom. Kort nadat we hebben plaatsgenomen 
krijgt er iemand een sms-je. Theo laat eerst iedereen zijn telefoon controleren om uiteindelijk er 
achter te komen dat het zijn telefoon is. Niet veel later een telefoontje van Piet. Alles is goed 
gegaan hij is veilig thuis gearriveerd.  
Vandaag geen dopingverhalen, dus wordt het actuele nieuws wat besproken. 
Een paar dames, dat ook in de ijssalon zitten verdwijnen snel. Zijn wij te luidruchtig? 



Theo houdt vol dat de dames bij het verlaten van de ijssalon vriendelijk naar hem zwaaien. 
Ja, ja hij gelooft nog in sprookjes zeker. Volgende keer maar een rit langs de Efteling. 
Tijd om te vertrekken. De uitbater vraagt nog vriendelijk of hij nog bidons moet vullen. Het blijkt om 
water te gaan, maar dat slaan we dus maar beleefd af. 
Terwijl Ton de ijssalon verlaat valt zijn oog op een stikker op de deur. De tekst verleidt hem tot het 
doen van enkele vreemde, misschien voor sommige obscene, gebaren. 
Ik weet niet of ze in deze gelovige omgeving daar gelukkig mee zijn. Tja stille wateren. Hadden we 
van Ton niet verwacht.  
De terugweg voert naar Almkerk, Dussen, Hank en wederom de brug over de Bergsche maas. 
We moeten ’n enkele keer temporiseren omdat het eerder gedane beulswerk, tegen de wind in, 
zich nu opbreekt. Waarom het kopwerk niet wat beter verdelen? 
Mooi op tijd bereiken we Oosterhout. 
 
 
Donderdag 18 oktober      Piet v G 
 
Door allerlei drukke bezigheden en een lekke band haalde Bert de start net niet. Daarom maak ik 
dit verslag maar. Het zal niet zo uitvoerig zijn als de verslagen die we van Bert gewend zijn.  
Zo blijft er nog wat tijd over voor andere leuke zaken. 
We kozen voor Baarle Nassau. Het was met 17 graden nog kortebroekenweer maar vijf van de 
zeven hadden die korte broek al in de mottenballen gelegd. Pieter legde ons een hoog tempo op.  
Wanneer komt hij uit de epokast? Of moeten we daar net als bij Lance Amstrong ook nog tien jaar 
op wachten? 
De lekke band van mij, de tweede dit jaar, kwam niet ongelegen. Rob had het scherpe steentje 
gauw te pakken. Na de depannage kwam ik nog nauwelijks vooruit. Met de lucht uit de band was 
ook mijn moraal verdwenen. Het leek wel of de handrem er op stond. Na de koffie met koek in de 
drukbezette zelfbediening op de hoek, bleek dat inderdaad het geval te zijn. Een aanlopende rem. 
Ik had het wiel zelf gemonteerd dus kon ik niemand de schuld geven. Met de zuidenwind in de rug 
en nog een spatje regen waren we ruim voor vier uur weer terug. Het was weer een mooie, 
gezellige tocht met een gemiddelde waar de zondagsrijders zich niet voor zoude hoeven schamen. 
 
Donderdag 11 oktober Bert N 
 
Het is te merken dat het herfst is. De temperaturen dalen gevoelig. Wennen na 14 dagen Turkije. 
10 Personen verzamelen zich aan de Warande. Geen gastrijder Rob B, die zit er vermoedelijk 
warmpjes bij in het verre oosten. Ook Ton is er na de val van zondag gewoon bij. Het behang 
beetje van de knie maar verder lijkt het te gaan. Het gat in de weg zal  inmiddels ook wel hersteld 
zijn.  
Het valt op dat verschillende personen al de volledige winteruitrusting dragen. Ben benieuwd wat 
zij aan hebben wanneer de temperatuur richting het vriespunt daalt. Kort voor 13.00 uur wil Rob er 
al van tussen. Tegen de afspraak natuurlijk, mogelijk komt er nog een laatkomer. Stipt 13.00 uur 
vertrekken we. Zuid-oosten wind. Gekozen is voor Baarle Nassau. Het is de bekende weg. Voor 
Bavel links af en vervolgens het Ulvenhoutse bos en de Huisdreef. Rob gaat gelijk op kop, maar 
met zijn staat van dienst en nestor zijnde is dat niet nodig. Dus met Pieter maar gelijk het kopwerk 
op ons genomen, in de hoop dat er tijdig afgelost wordt. Zoals bekend gebruiken de 60 plussers de 
ritten van zondag als training voor onze donderdag exercitie. We rijden echter met de handrem 
erop. Zit de schrik van zondag er nog in?  
Kort nadat er wordt overgenomen een eerste maal problemen voor Frank, vermoedelijk met zijn 
achterwiel. Gestaag gaat het door. Tot verrassing van enkelen kiezen Kees en Jan er voor om niet 
het Bels lijntje te pakken maar rechtdoor te blijven rijden. Later geeft Kees aan dat hij deze keuze 
maakte om nog een beetje van de zon te profiteren. Er staat namelijk een redelijk straffe wind die 
koud aanvoelt. 
Zonder problemen wordt de vaste stopplaats in Baarle Nassau bereikt. Daar kunnen we aan de 
warme koffie/thee met een punt of andere versnapering. Frank weer in de weer met zijn achterwiel. 
Kennelijk ging het toch wat hard zo nu en dan want er wordt belangstellend geïnformeerd of ik ook 
een pakketje doping heb ontvangen van de sponsor. Ik moet eenieder teleurstellen. Ik heb deze 
week alleen mijn eerste griepprik gehaald. Huisarts was er vroeg bij. Afwachten of die prik van 



invloed is geweest. Dat zullen we zien wanneer anderen ook hun griepprik hebben gehaald. De 
vraag is alleen helpt die prik nu ook tegen het usutuvirus? En heel belangrijk, goed uitrusten tijdens 
je vakantie. De fiets laten staan en niet te veel eten en drinken ☺ 
We zitten niet allemaal aan dezelfde tafel. Daarom vermoedelijk niet de wekelijkse mop van Rien 
of heb ik hem gemist. 
Na de koffie terug richting Alphen. Het valt op dat iedere keer wanneer we een dame passeren 
Theo zijn hand laat wapperen. Geeft hij ons nu aan dat we iemand inhalen of is hij wat anders van 
plan? We zullen het maar bij het eerste houden. Het gaat nu een stuk harder. Weer een verrassing 
van Kees, althans voor mij. Niet meer terug door het bos maar een wat andere route. Helaas 
minder beschutting voor de wind. Gelukkig hebben nog niet alle boeren de maïs van het veld 
gehaald, zodat op sommige stukken de wind minder wordt gevoeld. Nadeel is dat er veel 
landbouwverkeer is.  
Ter hoogte van Gilze geeft Kees het sein van een tandje erbij. Doen we, zonder morren. Het 
tempo gaat verder omhoog. Even later komt Rien met een sneltreinvaart voorbij. Tja, geen kunst 
natuurlijk als je de hele middag in het wiel blijft zitten. Nadat hij is ingehaald, duurde slechts een 
paar seconden, hem vakkundig op kop gemanoeuvreerd. Was van korte duur, 2 seconden, waarna 
hij snel weer achteraan zijn gereserveerde plek opzocht. Uiteindelijk bereiken we de grens van 
Oosterhout waar Ton en Rob hun weg gaan. Ter hoogte van de brug over het Wilhelminakanaal 
wordt de groep opgedeeld. Een deel naar zuid en de rest naar centrum en noord. Wat meer wind 
dan verwacht maar de 73 kilometer toch redelijk snel afgelegd. 
 
 
Donderdag 4 oktober  2012  Piet v G 
Vanmorgen nog volop regen maar om een uur was het droog. Met zeven 70-minners plus Rob Br 
gingen we op weg naar Zundert. Opvallend. Dit jaar komt de wind heel vaak uit het zuidwesten. Of 
is het omdat uitspanning De Tijd in Rijsbergen gewoon een goed koffieadres is?  
Net na Dorst een lekke band voor Pieter. Theo voelde nog geen dreiging voor zijn koppositie in het 
LBK (Lekke-Banden-Klassement).  
Bij de Kogelvanger, het centrum voor het rijexamen, namen enkele haastige fietsgenoten even 
voorrang. Ik hoop maar dat het toch al gestreste jonge meisje achter het stuur van de auto op de 
voorrangsweg daardoor niet voor haar rijexamen gezakt is.  
Van afbouwen is weer niet veel terechtgekomen. Kees probeert juist nog wat conditie op te doen 
voor het schaatsseizoen. Gelukkig gaat Rob Bo voor drie weken zonder fiets naar de Oost-
Indische archipel. Als hij terug is, is zijn conditie hopelijk weer tot een normaal niveau 
teruggebracht, zodat we de aankomende winter in een redelijk tempo onze ritjes kunnen rijden. 
In het peloton deed het gerucht de ronde dat Parijs – Bourges op de TV te zien zou zijn. De hete 
theedrinkers kregen amper tijd om hun glas te legen.Tijd voor een punt of een tweede kopje was er 
niet.  
Thuisgekomen heb ik onmiddellijk alle sportzenders afgezapt. Op Canvas een film uit de 70-er 
jaren met Lou Grant. Op Eurosport Zomer Grand Prix Schansspringen in Klingenthal (Dl) en op 
Eurosport HD Cricket Twenty 20 World Cup (Sri Lanka). Ook leuk maar geen wielrennen.  
Vroeg thuis dus tijd genoeg om op internet de uitslag van Parijs – Bourges op te zoeken. Editie 
2012 gewonnen door de Fransman Florian Vachon. Houd die man in de gaten! 

  
Donderdag 27 september 2012  Piet v G 
Er is wel gefietst, maar omdat onze vaste verslaggever in het nabije oosten verblijft en de reserve 
verslaggever om onbekende redenen niet meegefietst heeft is er geen verslag. 
 
Donderdag 20 september 2012  Peter v D 
 
Vanmiddag stonden 7 leden plus vaste gast Rob B klaar om van start te gaan. Het was ZW-wind, 
dus Rien besloot naar Rijsbergen te fietsen, dat meteen werd geaccepteerd. Wie spreekt Rien 
tegen?? Bij het verzamelen bleek dat een e-mailreplay van Rien, met afbeelding, over de kwaliteit 
van ons geslachtsdeel na een fietstocht, nog steeds de gemoederen bezig hield. 
 
In een hoog tempo, gevoelsmatig ruim boven de 30 km/uur (fietscomputer defect), vlogen wij via 
de bekende wegen naar onze stop in Rijsbergen. De koffie en thee + werd genuttigd, en 



ondertussen werd de "Johan van der Velde Toertocht" door enkele deelnemers bekritiseerd. Veel 
poeha over de bereikte snelheden, dat hoort erbij, maar ook over een gebrekkige organisatie. 
Zeker wat betreft de bordjes die veelal niet aanwezig waren. Na enige discussie kwamen PvD en 
RO tot de conclusie dat voor het plaatsen van de borden de Altzheimer-vereniging was 
uitgenodigd. En ja, om te voorkomen dat men zou vergeten de borden weer weg te halen, was het 
simpeler ze gewoonweg niet op te hangen. Duidelijk toch?! Verzin maar iets beters. 
 
De wekelijkse mop van Rien ging over een vogeltje, twee ijsberen en een hoop stront. De moraal 
van dit verhaal is " iemand die in de shit zit moet zijn mond houden". Breng daar maar iets tegen 
in. 
Na de herstart werd eerst nog geroepen om het tempo te minderen, maar na Effen kregen enkelen 
de lucht van thuis in de neusgaten en werd het tempo flink opgeschroefd. Gelukkig wilde mijn 
fietscomputer weer normaal dienst doen. Ter hoogte van de Ter Aalsterbrug  bij Den Hout bleken 
wij met een gemiddelde van 29,5 km/uur de terugweg te hebben afgelegd. Een compliment, zeker 
als men weet (velen niet), dat bij de oprichting van de 60+ groep is gesproken over een tempo van 
28/29 km/uur kruissnelheid met een gezellige koffiestop onderweg. 
 
Ter hoogte van de rotende voor sluis 1 ging elk zijns weegs, met de afspraak voor zondag a.s. 
Hopelijk is de temperatuur dan iets beter, want om half september al met aan lange fietsbroek te 
moeten rondgaan, zoiets verwacht je eigenlijk niet. 

 
Donderdag 13 september ? 
 
Donderdag 6 september Bert N 
 
10 man van de 60+ groep aan de start, aangevuld met toekomstig lid Cor en Gastrijder Rob B. 
Pieter geeft aan vandaag zijn mee rij sokken aan te hebben. Dus geen kopwerk. 
De fiets van Kees is voorzien van twee nieuwe wielen na de eerder gemelde spaakbreuk. 
Heeft hij goed geregeld. 
Westen wind dat wordt dus Lage Zwaluwe. Maar gelijk op kop met gastrijder Rob B. Na wat 
obstakels van een moeilijk geparkeerde vrachtauto op de Vrachelsebaan kunnen we goed door 
fietsen naar Terheijden op aan. Na de molen de polder in en vervolgens de bekende weg. Langs 
café Elsakker en verder door om uiteindelijk richting Zevenbergen te rijden. Met een hoog tempo 
worden onderweg de viaducten opgereden. Dit heeft tot gevolg dat het af en toe breekt. Enige 
temporisering lost dit op. Geen oponthoud bij de spoorbomen in Zevenbergen. Zoals gebruikelijk 
wel de verkeerslichten bij de voormalige suikerfabriek. Jan had richting Zevenbergen al het 
kopwerk overgenomen van gastrijder Rob B. Richting Moerdijk volgt verdere aflossing, pffff. 
(afgelopen dinsdag met 5 andere bikkels een tocht van 120 km gereden met veel tegenwind). 
Richting Moerdijk een vreemde manoeuvre van een andere fietser. Hij sluit aan en rijdt mee naar 
Lage Zwaluwe. Nu wind in de rug en gelijk meer animo (eindelijk ook Frank) voor het beulswerk op 
kop. 
We rijden Lage Zwaluwe binnen en gastrijder Rob B slaat een andere weg in. Hij gaat op 
ziekenbezoek. Onze vaste stopplaats wordt van nieuw schilderwerk voorzien. Ook daarmee dus ’t 
Roer om. We moeten achterom. Eigenlijk een normale zaak in Brabant. Vervolgens een 
stoelendans. Hier trekt het, daar duwt het en andere tafels wat ver uit elkaar. Eerst andere plek 
binnen maar uiteindelijk vinden we twee tafels buiten onder een afdak. De koffie en thee zijn snel 
besteld en gebracht. Het appelgebak met, duurt even. Een moment vragen we ons af of het te 
maken heeft met de bestelling van Peter. Hij vraagt immers om appelgebak met een kwakkie. Al 
eerder deed het verhaal de ronde dat in een shoarmatent in de omgeving Amsterdam de 
knoflooksaus voorzien was van verschillende kwakkies. Dat is dus oppassen met een dergelijke 
bestelling. Gelukkig hier twee dames in de bediening. Nadat we eindelijk het gebak hebben 
ontvangen komt de aap uit de mouw. Aanvankelijk warm appelgebak, maar vervolgens naar het 
einde toe meer en meer ijs. Beter ontdooien aub. Een groot verschil met het heerlijke appelgebak 
van afgelopen dinsdag in Willemstad. Toen echter met erg veel slagroom en een wankele 
zitplaats. 
Cor en Jacques zijn maar stil en moeten duidelijk nog bijkomen. Theo herhaalt zijn belevenissen, 
zoals hij dinsdag al heeft verteld, met de blauwe pillekes. Pieter moet eigenlijk de mond spoelen na 



zijn reactie, het liefst met zeep. Een volgende rit naar Rome, om te biechten, duurt nog even. Voor 
eenieder tracht ik aanschouwelijk te maken hoe over enkele maanden een buikje verdwenen moet 
zijn. 
We pakken de draad weer op, immers op 16.00 uur weer een etappe van de Vuelta. 
De start is weer bijzonder snel. Nu met Pieter een inhaal race om aan te sluiten. 
De fiets van Peter vertoont kennelijk kuren. Terug naar Rullens. Hij gaat dus in de buurt van 
Drimmelen rechtdoor. Wij slaan af naar Drimmelen en via de dorpskern richting Made en 
Oosterhout, langs de nieuwe vestiging van onze sponsor. Een deel gaat recht door naar 
Oosterhout Zuid. De anderen kiezen het brugpad naar de Statendamweg. 
Ruim op tijd voor de uitzending van de Vuelta weer thuis. Dit na 65 km met een gemiddelde van 
ruim 29 km. 
 
 
Donderdag 30 augustus Bert N 
 
De voorspellingen zijn niet eenduidig. De een voorspelt regen de ander wolkenvelden met af en 
toe zon. De hele ochtend droog en ook buienradar geeft voor de middag geen indicatie van 
mogelijke regen. Bij de Warande staan 8 kleppers van de 60+ groep klaar aangevuld met aspirant 
lid Cor. Letterlijk en figuurlijk een fijne man.  
Een grote groep scholieren fietst tegen het verkeer in. Maar even wachten. Klokslag 13.00 uur 
vertrek. Wachten op Frank heeft geen zin want hij is nu wel op tijd. 
Pieter heeft vandaag zijn sokken aan met de Deense vlag erop. Geen best voorteken. Met die 
sokken is hij meestal niet te houden. Afgelopen dinsdag bij een rit naar Willemstad dachten we er 
goed vanaf te komen. De Vlaamse leeuw sierde zijn sokken. Maar ook toen afgezien. 
Dan maar gelijk met Pieter op kop. 
De wind blaast uit het zuiden. De kenners weten het, het wordt vandaag Baarle Nassau. 
Op de burg. Materlaan ziet een dame in een Ford Ka op het allerlaatste moment dat er van twee 
kanten fietsers kunnen komen. Gaat net goed. Vriendelijk wordt ze vergeleken met een 
hoofddeksel. Op naar Dorst. Een kleine sur place zorgt ervoor dat we net niet met de voet aan de 
grond moeten als gevolg van een gesloten spoorwegovergang. Door Dorst naar de oude Rijksweg. 
Zoals gebruikelijk veranderen de verkeerslichten in echte stoplichten op de momenten dat wij 
naderen. Verder gaat het richting Bavel. Voor Bavel links af. 
Vervolgens op naar Ulvenhoutse bos maar eerst nog viaduct nemen over de rijksweg. Kees neemt 
resoluut de kop en tuurt op zijn gps apparaat. Dan weet je het al, alternatieve route. Niet de 
Slingerdreef maar de Royaaldreef, de Geerbroekseweg op naar Chaamseweg, richting Chaam. 
Via Meerleseweg naar Meerle. Naar Ulicoten en dan volgen Baarle Hertog en Baarle Nassau. 
Onderweg worden we nagekeken door een groepje mannen. Je ziet ze haast denken, is dat voor 
de Port Classic? Maar al snel valt het kwartje en eentje roept: ”het zijn maar een stel ouwe lullen”. 
Aan onze vriendelijke uitnodiging om aan te sluiten wordt geen gehoor gegeven. 
In Baarle Nassau wordt wat gedronken met de gebruikelijke punt erbij. Rob is van mening dat 
verschillende mensen met een te klein verzet rijden. Hij raadt aan te rijden met een groot voorblad 
om verzuring te voorkomen. Geeft ook aan dat je aan de trappers moet trekken en duwen. Dit 
zorgt voor een opmerking van Pieter. CENSUUR. Theo vraagt om een pilleke het liefst een blauwe 
want hij zit er doorheen. Hoe is het mogelijk. Hij heeft zich immers een gestroomlijnd kapsel aan 
laten meten. Het duurt even voor hij door heeft dat een dergelijk pilletje beter ingenomen kan 
worden als hij thuis is. Rien ontbreekt, dus geen wekelijkse mop van Rien. We stappen op. Nu 
wordt er gewacht tot iedereen zijn fiets heeft. Een aantal schakelen naar een groot verzet. Komt 
het tempo ten goede, maar al snel wordt er gevraagd of het wat minder kan. Op naar Alphen. 
Onderweg komen we vele groepen fietsers tegen, veelal dames.  
Het lijkt erop of een liedje wordt ingezet:”spring maar achterop……”. Het betreft vermoedelijk 
scholieren die bezig zijn met een introductie week. Zitten ze niet op de fiets, dan toch zeker ergens 
op de grond. 
In het Ulvenhoutse bos wil Frank toch wel even weten wat het allemaal is. Hij houdt halt en spreekt 
een groepje aan. Dit heeft wel tot gevolg dat hij een flinke achtervolging moet rijden. 
Uiteindelijk bereiken we langs de vliegbasis Gilze-Rijen de Vijfeikenweg. Ton en Rob gaan hun 
weg en we rijden Oosterhout binnen, net op tijd thuis voor een fikse bui. 
 



Donderdag 23 augustus Bert N 
 
Ook vandaag heerlijk fietsweer met soms een straf windje uit zuidwestelijke richting. 
7 Leden van de 60+ groep aan de start aangevuld met Cor F. en Rob B ook hij met een nieuw 
rijwiel. Klokslag 13.00 uur vertrekken we. De rit gaat naar Rijsbergen. 
Via Oosterhout zuid naar Dorst en Bavel. Vervolgens op weg naar Ulvenhout en dan naar het 
Mastbos in Breda. Gastrijder Rob B. fel op kop en ook Pieter laat zich niet onbetuigd. Het is Pieter 
niet aan te zien dat hij afgelopen dinsdag ruim 100 km heeft gefietst. De andere “leden” van “Le 
Groupe Cent Plus” doen het wat rustiger. Voor de duidelijkheid dat cent plus slaat op de afstand! 
Op het fietspad langs het Mastbos grote machines. Wat bomen worden neergehaald en/of 
gesnoeid. Kees is erg bijdehand en gebruikt wat langer de weg en komt wat gemakkelijker door de 
troep op het fietspad. 
Na het viaduct scherp rechts langs de Galderse Meren. Daarna links af richting Zundert. 
Weinig aflossing dus met drieën rijden we rechtdoor in plaats van rechtsaf. Dus toch nog van kop. 
Op het lange rechte stuk richting Club Privilege wind op kop. Cor F doet wel erg amicaal met Theo 
en legt breeduit zijn arm om de nek van Theo. Je zou er haast wat van gaan denken. 
Kees test nog even zijn hartfrequentie na een lange ruk op kop. Hij is tevreden. 
We draaien af richting Rijsbergen. Alweer werkzaamheden nu aan de parallelweg. De weg wordt 
versperd door een vrachtwagen met hooibalen. Een dame wil die auto voorbij maar heeft wel erg 
veel moeite met het inschatten van de beschikbare ruimte. Iedereen voet aan de grond. 
Verderop is de hele weg versperd. Dan maar verder op de weg. Vervolgens kunnen we even 
verderop onze weg vervolgen. In dit soort situaties altijd letten op onze nestor Rob, die weet overal 
de weg. Dus samen met Rien in het wiel van Rob naar de linker parallelweg. 
Rien geeft het commando gas, gas. De gashendel wordt opengedraaid. Vervolgens harder, harder 
en hij rinkelt met de geldbuidel. Later geeft hij aan dat het waarschijnlijk zijn gebit was als gevolg 
van de wel erg hoge snelheid die we maakten.  
Bij ons vaste rustpunt café de Tijd heeft bijna iedereen last van verzuring. 
8 Cola en 1 thee. De thee voor Pieter die er wel erg lang over doet om het juiste zakje thee uit te 
zoeken. Nadat we de drank besteld hebben vragen we de vriendelijke serveerster of ze ook wat 
lekkers heeft voor bij de cola en thee. Nestor Rob, erg enthousiast, roept: “laat maar zien meid wat 
je in huis hebt”. De dame fronst haar wenkbrauwen. We stellen haar gerust hij bedoelt het gebak! 
Na lang aandringen vertelt Rien de mop van afgelopen zondag nog een keer. Het gaat over een 
neger die na lange tijd op zee op de Wallen aankomt. Als we op willen stappen zit Pieter nog met 
een vol glas thee. Duidelijk geen kwestie van een loden pijp. 
Na het verlaten van het terras wachten we op de parallelweg op elkaar om samen te vertrekken. 
Hoe terug ? Verschillende mogelijkheden passeren de revue. Het wordt uiteindelijk de kortste route 
door de Haagse Beemden. Net na de Makro verhoogt Ton het tempo. Hij wil kennelijk de Vuelta 
nog zien. Echter gelet op zijn tempo lijkt het eerder dat de Druivenkoers (samenvatting) zeker 
haalbaar moet zijn. De groep ligt op een lang lint. We gaan richting Teteringen. Als een pijl uit een 
boog schiet Rien weg, net voor landgoed Bergvliet. Die zetten we de volgende keer ook maar eens 
wat eerder op kop. Eendrachtig werken we samen en rapen hem al snel weer op. Daarna tempo 
zo hoog dat er niemand weg wil sprinten. Op de Vrachelsebaan weer een poging van Rien die in 
eendrachtige samenwerking met Pieter in de kiem wordt gesmoord. Ton gaat richting Dongen en 
zal de uitzending van de Vuelta wel halen.  
Na thuiskomst onderstaand bericht in e-mailbox: 
 
Helaas, 

 

Vanmiddag had ik alles goed voorbreid en reed van huis weg naar de start bij het clubhuis van De Jonge 

Renner. De zestig-plus groep ging om 13.00 uur van start dus dat was mooi. Het weer beloofde de komende 

dagen niet veel goeds, dus nog maar even er tegenaan. Net bij Trommelen Tweewielers de bocht om, maar 

nog voor het viaduct slipte m'n achterwiel weg. Een lekke band en wat voor een. Een behoorlijke kopspijker 

zat in het midden van mijn achterband. Niet getreuzeld en meteen begonnen met het vervangen, laatste 

reserveband gelegd en mijn laatste patroon dus ook leeg. Om toch op tijd te zijn voor de start snel 

doorgewerkt, maar toen ik weer op de fiets stapte om 13.02 uur zou ik waarschijnlijk te laat zijn. Zonder 

reservemateriaal fietsen is niet goed maar nog voor ik zou kunnen aansluiten, was het beter om langs de 



fietsenman terug te gaan. Bij de start niemand meer gezien. Dus twee minuten is toch veel. Na een kort 

ritje om te zien of alles toch weer goed zat en met een paar zwarte vingers terug.  Nou gewoon helaas en 

de volgende start beter. 

 

Groeten Frank. 

 
 
 
Donderdag 16 augustus Bert N 
 
Onze secretaris Piet had de zondag voor deze rit sommige mensen al laten weten dat er vanaf 
vandaag een dame haar opwachting zou maken in ons peloton. Of dit mede de oorzaak is van de 
hoge opkomst vandaag is me nog niet geheel duidelijk. Wel doet het gerucht de ronde dat 
sommige fietsers deze week nog snel de kapper hebben bezocht en er daarnaast enkele personen 
wel erg gesoigneerd aan de start stonden. Niet onvermeld mag blijven dat een groepje zelfs 
afgelopen dinsdag nog een extra training heeft afgewerkt van circa 120 km in een stevig tempo. 
Zoals gezegd een hoge opkomst van in totaal 14 personen. 11 Man uit de 60plus groep aangevuld 
met de bekende Cor F., alsmede Masha de dochter van Jacques en ook een kleinzoon van Peter 
is er bij. 
Sinds Cor een echte Merckx fiets heeft aangeschaft is hij niet meer te houden. Hij weet zich 
perfect staande te houden wanneer de snelheid wordt opgevoerd en een viaduct is ook geen enkel 
probleem meer voor hem. 
Wat onduidelijkheid in het begin. Waar rijden we naar toe? Wordt het Zundert of Baarle Nassau. 
Nestor Rob geeft opdracht om naar Baarle Nassau te rijden. Zogezegd zo gedaan natuurlijk. 
Al snel verlaten Peter en zijn kleinzoon de groep om met z’n tweeën een ritje te maken. 
Via Dorst richting Bavel en voor Bavel links af. Op de momenten dat het tempo boven de 30 km 
uitkomt maant Rob ons gas terug te nemen. Wanneer we naar de Slingerdreef rijden en een 
viaduct over moeten komt Frank hard op kop. Jacques maakt indruk door er simpel overheen te 
komen. Hij wil toch geen indruk maken op zijn dochter? Verder door de Huisdreef naar Alphen. 
Vervolgens het bekende fietspad naar Baarle Nassau. Niet alleen veel paaltjes maar ook 
zwaarbepakte fietsers vanuit de richting Baarle Nassau. Lijkt wel een smokkelroute. 
Uiteindelijk bereiken we Baarle Nassau waar het goed toeven is op het terras van onze bekende 
stopplaats. Niet veel appeltaart in de vitrine maar gelukkig niet bevroren. Nu showt Pieter zijn 
nieuwe sokken(Deense vlag) door zijn been net niet op de tafel te leggen. De wanvertoning van 
het Nederlands elftal passeert de revue. Rob geeft het goede voorbeeld door enkele tafels leeg te 
ruimen. Tijd om op te stappen. Grote groep dus overzicht ontbreekt kennelijk. 
Lijkt me verstandig in het vervolg even op te letten dat iedereen op de fiets zit in plaats van in hoog 
tempo zonder omkijken weg te rijden. 
Alphen laten we links liggen en koersen aan op Oosterhout. Onderweg worden we ook deze keer 
niet ontzien door automobilisten. Een dikke Jaguar raakt op een haar na enkel personen uit de 
groep terwijl hij met grote snelheid de groep passeert. Een groepje fietsers roept kennelijk bij 
sommige persoenen de nodige agressie op. 
Mocht mevrouw Verschuren weer meelezen dan kan ik alleen maar mededelen dat Theo zich nu 
keurig heeft gedragen. Helaas is ook de wekelijkse mop van Rien achterwege gebleven, mogelijk 
door de aanwezigheid van de dochter van Jacques. 
 
Donderdag 9 augustus Bert N 
 
Niet te veel wind en een lekker temperatuurtje. 
13 Man aan de start vanmiddag. Een voorteken van onheil? 9 man van de 60plus groep aangevuld 
met Jan v.d K (net terug van vakantie) en de bekende gastrijders Cor F en Rob B. Ook Peter is 
present met zijn fonkel nieuwe Koga. Rien showt parmantig zijn nieuwe schoenen. Hij deelt mede 
dat erin en eruit nog niet soepel gaat. We stellen hem gerust hij mag de gehele rit zijn schoenen 
aanhouden. 
Wind uit de noordhoek, het wordt vandaag Woudrichem. Via de polder naar de Oosterhoutseweg.  
Op naar Raamsdonksveer. Bij het verlaten van Raamsdonksveer wanneer we richting Keizersveer 
rijden lekke band. Slachtoffer Cor F. Met de deskundige hulp van onze nestor wordt de 



binnenband vervangen en kunnen we verder. Na Keizersveer deels door de Peerenboom, de 
Voogtwerfsesteeg in en via de Jachtlaan (snoeiwerk met gevolgen later) richting Dussen. Dussen 
laten we rechts liggen en vervolgens binnendoor naar Almkerk en Uppel. Rien laat zich van zijn 
“beste kant” zien door, waar hij denkt dat het nodig is, een duwtje uit te delen. Eigenlijk is het meer 
shirtje hangen. Over de Rijksstraatweg naar Sleeuwijk. Daarna over de dijk naar Woudrichem. 
Onze vaste stopplaats, voorheen een bakker. In de loop der tijd is het omgetoverd naar een ijs & 
Spijssalon. De oorkonde voor beste terras is van 2012 en niet als eerder vermeld 2011. 
Niet bekend is of de jury ook appelgebak heeft genuttigd. Wij wel, met Theo en Bert in de prijzen. 
Het gebak dat zij krijgen is nog deels bevroren! Misschien is het wenselijk de telefoonnummers te 
noteren van onze vaste stopplaatsen en die dan vooraf te bellen zodat op voorhand voldoende 
appelgebak ontdooit kan worden. 
Pieter moet het tijdens de stop ontgelden als de rit van dinsdag ter sprake komt.(leeglopende 
benen). Rien showt wederom zijn nieuwe schoenen door pontificaal zijn voeten op tafel te leggen. 
Hij is er wel erg blij mee. Na de drank en koolhydraten wordt het tijd te vertrekken. Wel even 
opletten dat de serveerster niets te kort komt. Zij deelt blijmoedig mede dat ze zelfs geld over 
heeft. Gerustgesteld kunnen we onze weg vervolgen. Door het centrum op naar Almkerk. Daar 
worden we bijna van de weg geveegd door een achteruit rijdende Mercedes, die geen oog lijkt te 
hebben voor mede weggebruikers. Met een hoop kabaal kunnen we hem maar net op tijd van 
onze komst op de hoogte stellen. Vervolgens een bekend onoverzichtelijk kruispunt en nu wel een 
auto van rechts. Loopt net goed af. Op naar Dussen. Kort voor het bereiken van het naambordje 
komt gastrijder Rob B uit zijn pijp. Het gaat hard. Links en rechts wordt er ingehaald. Wordt er een 
kwak uitgedeeld? Ik duik in een gat en ga vermoedelijk iets te snel naar rechts waarbij Kees over 
het hoofd wordt gezien. Een klap volgt. Derailleur komt in zijn voorwiel en een spaak breekt. Ook 
nu komt de deskundigheid van Rob van pas. Hij weet ook nog twee fietsenmakers in Dussen waar 
we toch langskomen. Helaas beiden wegens vakantie gesloten. 
Wanneer we onze weg vervolgen van Dussen naar Hank over de Jachtlaan, waar men nog volop 
aan het snoeien is, wederom de kreet lek. Rien is de pineut. Wel drie jaar garantie op zijn fiets, 
maar niet op de banden. 
Vakkundig probeert hij de verantwoordelijkheid bij Jan te leggen (causaal verband). Immers Jan 
trok de doorn uit de band. Als hij dit niet gedaan had was de band niet leeggelopen is zijn 
argument. 
Wederom moet onze nestor Rob in actie komen. Bij zijn nieuwe fiets heeft Rien kennelijk veel 
accessoires gekocht/gekregen echter hij heeft nog geen idee hoe een en ander werkt (Youtube 
heeft veel filmpjes). Rob en Kees zorgen dat zijn band wordt opgepompt. De kapotte binnenband 
neemt Kees mee voor een handenarbeid groepje van zijn schoonmoeder. Theo vertelt wat ze zoal 
doen in een bejaardentehuis met kapotte binnenbanden om problemen met incontinentie te 
verhelpen. Ik zal het maar niet herhalen. 
Als we ter hoogte van Raamsdonksveer zijn vertelt Rien dat hij steeds een tik tegen de kont voelt. 
Hij gaat iedereen af om raad. Is pas ontstaan na dat de nieuwe binnenband is geplaatst. 
Hij krijgt verschillende adviezen en we kijken allemaal of er iets aan zien wiel plakt. 
Uiteindelijk bereiken we via Raamsdonksveer verder ongeschonden Oosterhout, na een in afstand 
bezien wel erg kort ritje, van slechts 60km! 
Wat de fiets van Kees betreft leek het mee te vallen. Een spaak werd vervangen, echter het euvel 
kwam op zondagochtend terug. Nieuw wiel in bestelling. WA verzekeraar geïnformeerd. 
Donderdag 2 augustus Bert N 
 
Het blijft steeds de vraag wat doet het weer, immers het voorspelde noodweer voor de nacht van 
woensdag op donderdag is aan Oosterhout voorbij gegaan. Ofschoon in de ochtend de lucht flink 
betrekt, klaart het uiteindelijk op. Dus richting Warande. Het wordt druk. 9 Man van de 60plus 
ploeg staan gereed en worden nog aangevuld met Ary en de bekende gastrijders Cor F en Rob B. 
Het lijkt erop dat net voor vertrek Piet een striptease gaat uitvoeren. Maar hij stopt tijdig en alleen 
het shirt gaat op de grond. Zelf geeft hij aan dat hij zijn broek nog in de kakstand heeft zitten. 
Nadat dit is opgelost kunnen we vertrekken. Weer komt de wind uit de zuidwesthoek dus wederom 
een ritje Zundert-Rijsbergen. Geen animo voor het kopwerk tegen de wind in. Piet is in een 
herstelfase na afgelopen dinsdag een testrit gereden te hebben van 156 km. Kees wil zich volledig 
sparen voor Oosterhout - Oosterhout. Dan maar initiatief tonen en met gastrijder Rob B. de 
koppositie pakken en vertrekken. Via de bekende weg, Dorst, Bavel, Ulvenhout langs Mastbos en 



Galderse meren richting Zundert. De wind is soms heftig en slechts een enkeling voelt zich sterk 
genoeg voor het mede kopwerk. Op het keerpunt richting Rijsbergen komt de rest pas echt uit hun 
pijp. 
In sneltreinvaart wordt café De Tijd bereikt (de favoriete rustplaats van Pieter) waar we zoals 
gewoonlijk wat drinken en koolhydraten tanken in de vorm van een punt met. De serveerster is 
vriendelijk en jeugdig. 
Tijdens de stop wat discussie over de Nederlandse resultaten bij de Olympische spelen en het 
uitblijven ervan. Rien prult hier wat met zijn bril. Ook nieuw. Frank maakt een foto, voor Facebook. 
Piet zorgt ervoor dat er ook een foto gemaakt wordt waar Frank zelf op staat. Rien ziet er op toe 
dat de vriendelijke dame niets tekort komt, bij het afrekenen.  
Wij vervolgen onze weg, door Rijsbergen richting Effen en Breda. Achterin de groep vraagt men 
zich af hoe gaan we terug, net als dinsdag via Strijbeek of toch de Haagse Beemden? Nadat we 
Effen binnenrijden een kleine consternatie. 
Maken we weer rechtsomkeert net als afgelopen zondag in Loenhout? Is er iemand wat vergeten? 
Niets van dat alles. De koprijders willen de Haagse Beemden kennelijk niet in en kiezen onder 
aanvoering van de nog immer op kop rijdende Rob B een alternatieve terugweg. Nu door de 
Hilbergsedreef naar Buurtschap Vruchtschoot. Via Rithsebaan en Sprundelseweg op naar 
camping Liesbos. 
Malheur voor Cor F. Problemen met de ketting. Hij heeft een en ander snel verholpen zodat we 
onze weg kunnen vervolgen. We gaan over grondgebied van Prinsenbeek op naar den Elsakker. 
Onze nestor Rob kan niet alleen hard fietsen maar heeft ook een scherp oog. Hij constateert dat 
het achterwiel van Cor F een rare slinger heeft. Kapotte spaak?  
Van den Elsakker op naar Terheijden alwaar Rob B zich terug laat zakken. 60 km op kop vindt hij 
voldoende. Wij eigenlijk ook wel. Gelijk zakt het tempo in. Je hoort een diepe zucht door de groep 
gaan. Een kwestie van te vroeg juichen? 
Wanneer we in Terheijden afslaan en de weg een beetje oploopt in verband met een brug over het 
kanaal, wordt het tempo weer flink opgevoerd. Terug bij de Warande hebben we er 70 km opzitten. 
De gemiddelde snelheid blijkt 29,5 km te zijn! Rien heeft nog voldoende adem om nog snel zijn 
wekelijkse mop te vertellen. Iets van meerdere soorten orgasmen bij vrouwen. Overigens heeft hij 
inmiddels een paar nieuwe fietsschoenen besteld. 
 
 
Donderdag 26 juli Bert N 
 
Warm weer was voorspeld en warm was het. 11 Rijders(waaronder twee gastrijders) staan klaar bij 
de Warande. Een ongekend hoge opkomst voor een donderdagmiddag. Bezoekers van het 
nabijgelegen zwembad kijken wat vreemd op. Je hoort ze denken “welke gek gaat er nu toch 
fietsen bij deze hitte”. 
Er wordt nog wat nagesproken over de gereden rit van dinsdag(135 km Kees,Theo en Bert). 
Een volgende keer nog beter afspreken want Jacques stond om 13.00 uur bij de Warande. 
Frank laat even fijntjes weten dat hij regelmatig ritten maakt van boven de 100 km waarbij hij een 
gemiddelde snelheid van over de 30 haalt. Tja, deze voorzet wordt natuurlijk ingekopt en hij wordt 
gelijk aangewezen als koprenner. Het moet gezegd hij kwijt zich moeiteloos van deze taak. 
Het vertrek is een beetje chaotisch. De rit moest gaan naar Woudrichem. Voor ons bekend terrein, 
echter Kees had een alternatieve start ingegeven in zijn GPS. Net over de brug bij het 
Wilhelminakanaal weer compleet. Via de polder op Raamsdonksveer op aan en ook daar door de 
polder over de Bergse Maas. Consternatie. Niet een deel van de Peerenboom? Kennelijk niet. 
Linksaf. 
Een deel denkt de hoofdweg over te steken en rechtdoor. Maar nee Kees wil door Hank en dan 
door de polders. Gevolg een bijna massale valpartij. Toch eens nagaan of wij ook met oortjes 
moeten gaan fietsen en anders vooraf misschien beter communiceren. In de polders rond Hank 
voelen we de tegenwind. ’n Enkeling heeft soms moeite een gevallen gat dicht te rijden dus even 
temporiseren zodat groep compleet door kan. Met regelmaat wisseling van het kopwerk. 
Jan geeft nog wat geschiedenisles over een neergestort vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog. 
Het haventje laten we links liggen en door richting Werkendam en daarna richting over de 
karakteristieke houten brug naar Sleeuwijk en uiteindelijk naar Woudrichem. Het terras van onze 



vaste stopplaats is aardig gevuld. Ook vanwege de hitte dan maar binnen. Hier helaas minder 
(uit)zicht op het aanwezige vrouwelijk schoon. 
Onder de oorkonde voor terrastrofee 2011 drinken we wat en sommigen nemen extra koolhydraten 
tot zich in de vorm van een appelpunt met slagroom. Het gesprek gaat natuurlijk over Rien. 
Afgelopen dinsdag ging hij kijken voor een nieuwe racefiets. Het is Gerrit in jaren niet gelukt hem 
er een te verkopen maar nu is hij kennelijk om. Uit welingelichte bron is bekend dat hij niet zonder 
fiets mocht thuiskomen. 
Rob, hij was erbij in Zwanenburg, doet verhaal over de nieuwe fiets en licht bepaalde keuzes toe. 
Vertrek richting Almkerk. Ook de gastrenners doen nu mede kopwerk. Via Dussen en Hank naar 
Raamsdonksveer. Het industrieterrein is nog een puinhoop, maar Rob weet de weg en weet ons 
vakkundig naar het centrum te loodsen waarna we Oosterhout binnenrijden en ieder zijns weg 
gaat. 70 Kilometers op de teller en een gemiddelde van 26,9. 
 
Donderdag 19 juni  Bert N 

Op deze donderdag zijn de weersvoorspellingen wel erg slecht. Veel wind en heel veel regen. 

Maar in de loop van de ochtend ziet het er wat vriendelijker uit. Wanneer je buiten kijkt lijkt de 

wind mee te vallen en het blijft al geruime tijd droog. 

Inmiddels als vrijwilliger aangewezen voor de verslaglegging. Komt me nog bekend voor uit 

militaire dienst. Vanuit die tijd stamt ook mijn afkeer voor kamperen. Maar ja elk nadeel heeft zijn 

voordeel zegt Cruijff. Had ook aangewezen kunnen worden voor de zondag en dat betekent ook 

bij regen ‘n enkele rijder opwachten. 

Op naar de Warande. Onderweg valt de wind tegen. Soms moeite rechtdoor te fietsen door de 

heftige windvlagen. 

De opkomst is een beetje overeenkomstig het weer. Uiteindelijk melden zich 6 dappere fietsers.  

‘N enkeling spreekt hardop zijn twijfels uit en wil nog terugkeren. 

We kiezen voor een rondje Lage Zwaluwe. Geen Rob B(gastrijder) te bekennen. Hoor ik daar een 

zucht van opluchting, mogelijk een iets rustiger tempo nu. 

Weinig tot geen animo voor het kopwerk. Ook Rien laat het afweten en leutert wat over het niet 

of wel plaatsen van een dicht wiel. 

Met Piet daarom maar resoluut de kop genomen om de eerste kilometers met heftige tegenwind 

te slechten. Al snel moeten we inhouden. Vanaf de kop niet duidelijk waarneembaar maar het lijkt 

erop dat Kees zijn racefiets uitprobeert als mountainbike en de berm omploegt. Nadat ook hij het 

juiste spoor weer heeft op naar Terheijden. Eerst nog wat beschut maar op de weg richting 

Wagenberg lijkt het soms dat we worden teruggeblazen. Niet bij de molen in Terheijden linksaf, 

nog steeds teveel steentjes. Uiteindelijk linksaf om weer op het bekende parcours te komen. 

Ondertussen wordt het kopwerk goed verdeeld en eenieder doet de rest van de rit naar vermogen 

zijn werk. Op het spoorviaduct nabij Zevenbergen gebeuren wat vreemde dingen. Piet meent een 

Jens Voigt te ontwaren en de benen van Kees lopen vol of schakelde hij niet goed. Even het tempo 

eruit zodat we toch met zessen verder kunnen. Bij de voormalige suikerfabriek gelukkig een rood 

verkeerslicht er kan wat extra drank naar binnen gegoten kan worden. En verder gaan we, richting 

Moerdijk. Normaal houden we ons aan de verkeersregels echter op de weg naar Moerdijk nemen 

we zekerheidshalve niet het fietspad maar blijven op de weg. Het fietspad ligt bezaaid met 

afgewaaide takken. Wanneer we Moerdijk binnenrijden wordt het opletten. Waar komt de wind 

vandaag en wanneer schakelen. Als fietstoeristen voelen we het goed wanneer we het grote mes 

moeten ronddraaien omdat de meesten tegen de wind in klein gereden hebben. 

We passeren een gezin dat vermoedelijk een fietsvakantie houdt. Moeders roept dat ze 

aanpikken, maar met de overvloedige bagage lukt dat niet echt. Door gaan we, we ruiken de 

koffie. 

De val wordt opgezet! 

Piet en Kees willen niemand in het wiel. Zij willen optimaal profiteren van de rugwind. Dan maar 

op kop. Langzaam snelheid verhogen en zien wat er gaat gebeuren. De kilometerteller geeft een 



snelheid aan van tegen de 50. Hartslag loopt steeds verder op. Maar plots voorbij gestoken door 

Jan. Hij geeft er zo’n harde snok aan dat het even moeite kost zijn wiel te pakken en te houden. 

Het gaat harder en harder 51.8 laat mijn teller zien. De kuiten en dijen lijken prikkeldraad te 

bevatten. Nog maar eens overnemen van Jan. Het is ver op. De val klapt dicht. Plots worden we 

voorbij gereden door Piet. Dezelfde Piet die tijdens de vakantie niet heeft getraind. Ja, ja dat 

weten we nu wel. Piet brengt in de praktijk hetgeen Hennie Kuiper jaren geleden heeft geroepen. 

Eerst het bordje van een ander leeg eten en dan aan je eigen bordje beginnen. De rest schreeuwt 

maar vast de bestelling toe. 6 Koffie met punt en slagroom. De nestor van de ploeg gooit nog wat 

zout in de wonden door letterlijk met twee vingers in de neus ons voorbij te rijden. Wij buigen 

deemoedig het hoofd. Aangekomen op de ravitailleerplaats staat Piet nog zijn kilometerteller te 

bestuderen. 55,8 Roept hij. Vijfenvijftig voorwaar een prestatie.  

Wanneer we plaatsnemen aan de stamtafel lijkt er wat te worden geroepen door de mannen die 

aan de tap hangen. Het lijkt op daar heb je monsieur deux vitesses, maar zeker weten doe ik het 

niet. Nog even wordt er met de gedachte gespeeld Piet een urinemonster te vragen voor nader 

onderzoek, maar dat blijkt niet de oplossing een plaspil dan wel hevige transpiratie heeft zijn werk 

allang verricht. Ondertussen wordt de actualiteit van de dag doorgesproken( kosten koningshuis, 

Euro en de bekende doping in de tour, etc.  Rien vertelt de mop van de week twee loensende 

mannen( de vergeten mop van vorige week betrof insecten en met name woorden die eindigen op 

tor). Rob meldt nog dat hij op de camping duidelijk heeft gemaakt dat hij en zijn vrouw op 12 

september op Wilders gaan stemmen. Er komt niemand meer aanlopen zegt hij. We stappen op. 

Nu geen fooi voor een van de rijders. Donkere wolken pakken zich samen boven de polders tussen 

Lage Zwaluwe en Drimmelen. Een voorbode van wat komen gaat? Omdat we voor de mogelijke 

regen en voor de finish van de touretappe thuis willen zijn nemen Piet, Kees en ik het heft in 

handen om het tempo wat op te voeren. We gaan door Drimmelen richting Made weer met een 

flinke zijwind en nu wel over het fietspad. In de buurt van de Bromtol twee ziekenauto’s met 

loeiende sirene. 

Vragend kijken we mekaar aan. Op de Weststadweg vervolgens 5 politiebusjes in razende vaart 

ook richting Made. Later blijkt het een schietpartij met dodelijke afloop te zijn. 

Op de weststadweg nemen we afscheid van Kees en Rob zijn gaan richting zuid. Vervolgens nog 

over het fietspad en de brug over het kanaal(het fietspad wordt eindelijk in augustus opgeknapt) 

richting Statendamweg en naar huis. In de tour moeten ze nog 50 kilometer en kort na 

binnenkomst vallen de eerste regendruppels. Bijna 67 kilometers op de teller en een gemiddelde 

van 27.6. Rest nog te melden dat inmiddels ook een (nog) klein groepje op dinsdagmiddag 

regelmatig (bij droog weer) een rondje fietst van circa 65 kilometer, met koffiestop (nog zonder 

punt) in een iets rustiger tempo. Medefietsers zijn natuurlijk welkom. 

 
 
 
 
Donderdag 12 juli  Bert N 

Tot ver na 10.00 uur regen, regen. Maar uiteindelijk klaart het op. De wind doet een aardige duit 

in het zakje , dat wordt nog wat. 

De vakanties  lijken voor een aantal personen gedaan of is men teruggekomen vanwege slecht 

weer? 

9 Rijders staan aan het vertrek om 13.00 uur, waaronder de “vaste”gastrijders Rob B en Cor F. 

Na enig beraad wordt het vandaag rondje Lage Zwaluwe. 

Vanaf vertrek nestelt gastrijder Rob B zich aan kop van de groep, dat wordt afzien. Zestig plussers 

hebben natuurlijk enige levenswijsheid en daar wordt dan ook gebruik van gemaakt. 

We laten Rob zijn gang gaan aan de kop zodat wij steeds slechts 1 mannetje ernaast hoeven te 

schuiven. 



Niet onvermeld mag blijven dat vanaf de start Rien mede het beulswerk verricht. In Terheijden 

geeft hij de pijp aan Maarten en laat zich terugzakken. Onderwijl overziet Rien het slagveld 

waarvoor hij medeverantwoordelijk is. Hergroepering volgt alleen drukt Cor F letterlijk zijn snor en 

gaat verder met zijn eigen rondje. 

Nu niet na de molen linksaf maar verder rechtdoor. Dit in verband met de gestorte steentjes is de 

polder aldaar. Dit betekent flink de wind op kop. 

Als we uiteindelijk richting Zevenbergen rijden geeft gastrijder Rob B aan nog een lusje erbij te 

willen doen. Gedwee volgen wij hem omdat we anders zijn kopwerk moeten missen. 

Met al die wind missen we natuurlijk ook onze secretaris. Normaal niet vies van kopwerk, maar nu 

vermoedelijk andere bezigheden of lichtelijk ziekjes na zondag een regentocht verwerkt te 

hebben. Ondanks de tegenwind in het begin maar met dank aan de rugwind in de polder waarbij 

snelheden worden bereikt van ruim 44 km bereiken we onze ravitailleerplaats, Roer om te Lage 

Zwaluwe. Voor potentiële mederijders niet schrikken. Mogelijk dat een beloofde spannende 

touretappe naast de harde rugwind heeft bijgedragen aan de hoge snelheid. 

Kennelijk enige tijd geleden dat we daar waren. De uitbater is de tel kwijt en plaatst extra koffie op 

de tafel of rekende hij nog op de komst van Cor F. 

Rien opent weer zijn moppentrommel. Maar drie op een middag is wat veel. Ik herinner me alleen 

nog die van het manneke dat een fiets had gevraagd. 

De andere moet maar in de herhaling, temeer omdat ook herhaald wordt wat een dame nog meer 

kan doen met toiletpapier. 

Na de koffie met appelgebak en de slagroom vertrekken we richting Oosterhout. Nu eens niet 

door Drimmelen maar voor het dorp rechtsaf en door de polder. 

Ook op de terugweg weet genoemde gastrijder Rob B van geen wijken. Hij schuwt het mede 

kopwerk niet. 

Kwart voor vier zit ik voor de tv en hebben we 63 km gereden met een gemiddelde snelheid van 

28.6 km. 

 
 
Donderdag 5 juli  Bert N 

11 Man aan de start vandaag, waaronder 3 gastrijders. Wat doet het weer? Het is zwoel en regen, 

veel regen wordt verwacht. 

Eenieder heeft kennelijk gekeken naar buienradar en het lijkt goed te komen. 

Met verbazing kijken we naar een man die op ‘n e-bike voorbij komt. Heel ontspannen maar met 

een flinke snelheid. Toekomstmuziek voor de 60 plussers? 

Enige discussie omtrent de te rijden route, maar zoals gebruikelijk al snel consensus en we 

vertrekken voor een ritje Zundert/Rijsbergen. 

Kort na vertrek vallen de eerste druppels en worden de verhitte lichamen wat afgekoeld door een 

fris buitje dat duurt tot in Dorst. Het wordt broeierig.  

Onder eendrachtige samenwerking wordt zoveel mogelijk het kopwerk gedeeld. Piet van G, 

normaal kilometers op kop lijkt zijn snor te drukken. Oprecht vertelt hij dat in zijn vakantie niet 

echt veel gefietst is en hij zich derhalve zoveel mogelijk als gastrenner zal gedragen. De aap komt 

veel later uit de overbekende mouw. 

Via Bavel en het mastbos langs de Galderse meren en na ‘n enkele keer temporisering wordt de 

ravitailleerplaats, restaurant De Tijd, bereikt. Een vriendelijke serveerster deelt maar gelijk mede 

dat er slechts een beperkt aantal stukken appelgebak en abrikozenvlaai beschikbaar is. Voor ons 

geen punt eenieder kan bestellen wat hij graag heeft. Na de versnapering en helaas zonder de 

eigenlijk gebruikelijke mop van Rien stappen we op voor de terugrit. Jan de J heeft een 

alternatieve route in gedachten voor de door hem (en anderen) verfoeide Haagse Beemden. 

Helaas dus niet langs de voetbaltempel van NAC Breda. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we 

Piet van G nu veelvuldig op kop zien. Of het door de wind(richting) komt laten we in het midden. 



Bij veel anderen lijkt de jus uit de benen verdwenen. Na een bijna valpartij in Ulvenhout 

(onoplettendheid dan wel vermoeidheid van een gastrijder) komen we uiteindelijk terug op de 

weg richting Dorst. In de verte lonkt het plaatsnaam bordje. Er wordt veel gekeken en geloerd.  

Komt het tot een spurt? Velen zien hun kans. Op donderdag geen Twan en geen Fred. De snelheid 

gaat omhoog en omhoog. Posities worden ingenomen. Treintjes worden gevormd. 

Maar we worden allen verrast door een ultieme jump van Piet van G. Ja dezelfde die zo weinig had 

getraind. Rien probeert er nog een draai aan te geven dat hij een treintje vormde voor Piet. Helaas 

voor hem werd hij er gewoon uitgereden en stond zeker en vast niet op de foto toen Piet over de 

denkbeeldige finish reed. 

Een enkeling perst er nog een sprintje uit daar waar de weg, na de zandverstuiving, wat oploopt. 

Bij de rest is het op, de benen lopen vol. 

Deze keer 76 km op de teller en een gemiddelde van 27,9. 

  
 
 
Donderdag 28 juni  Bert N 

6 WTCO-ers aan de start en twee gastrenners. (Cor F en Rob B). De voorspellingen zijn een warme 

dag en later op de dag regen vanuit het zuiden. 

Tegen 13.00 uur vallen er enkele druppels, maar dat mag geen naam hebben. Besloten wordt het 

noodlot te tarten en richting het zuiden te rijden. Baarle Nassau wordt de bestemming. 

We kiezen wel voor de weg door het bos, dus voor Bavel links om. De wind is namelijk ongenadig. 

Het kopwerk wordt goed afgewisseld. Maar na verloop van tijd slaat de vermoeidheid toe. 

Gelukkig twee kleppers aan boord. Jan de J en Rob B. Om in de woorden van José de Cauwer te 

spreken, hun kuiten staan goed droog. 

Vooral Rob B gunt de straatklinkers geen rust en die lijken spontaan omhoog te schieten. Op het 

gekende fietspad vanuit Riel naar Baarle Nassau een onverwachte wending naar links. 

Sommigen zijn verrast. Niet alleen Theo is blij het rustpunt te bereiken maar ook de rest zet zich 

voldaan aan de koffie/thee/chocomel met een versnapering. 

In Baarle lijkt het aanzienlijk warmer. Of dit komt de zuidelijke ligging laten we maar in het 

midden.  

Het is duidelijk dat gastrenner Cor er flink op los heeft getraind. Weinig moeite het tempo bij te 

houden. 

Helaas zonder de eigenlijk gebruikelijke mop van Rien wordt er vertrokken. Ook nu wordt er 

wederom voorbeeldig samengewerkt. 

Deze keer weinig last van automobilisten die de weg voor zich zelf opeisen. Alleen een enkele 

snelheidsduivel laat ons soms verschrikt opkijken. 

Door de polders wordt in sneltreinvaart Oosterhout bereikt. Nu met de wind in het hol. 

15.45 Uur thuis. 70 km op de teller en een respectabel gemiddelde van 27,6. Niet gek op de 

warmste dag van de maand juni en met een behoorlijke wind. 

  

 
Donderdag 21 juni   Bert N 

Afgelopen dinsdag is er al noodweer voorspeld voor deze dag. Maar Wanneer. De berichten zijn 

divers. 

De NS geeft al aan dat er problemen gaan ontstaan maar gelukkig wij gaan niet met de trein. 

Buienradar geeft aan dat er wel regen komt maar ook niet precies wanneer en waar. 

7 Kleppers staan klaar bij de Warande alsmede een gastrenner. Er vallen kort voor 1 uur al wat 

druppels. Verontrust wordt er naar de wolken gekeken. 

Snel is er overeenstemming. Richting Giersbergen wordt het. Bij het verlaten van de polder op de 

Oosterhoutseweg richting Raamsdonksveer worden we ingehaald door een auto met daarin Arie 



van D. Hij roept onverstaanbare aanwijzingen. Voor de kopmannen aanleiding er nog steviger aan 

te trekken. Kort erop staat Arie bij een benzinestation. Zou hij proviand voor ons hebben 

ingeslagen. Is dit een ravitailleringpost? Even is er vertwijfeling maar er wordt doorgereden. 

Kort voor de brug bij Keizersveer is de pijp van de gastrenner leeg. 

Via de Peerenboom naar Dussen op aan. Meeuwen laten we links liggen en Drongelen laten we 

rechts liggen. Langs de Maas naar Heusden. De wind is heftig. 

Rijden in een waaier niet te doen. De wegen zijn te smal en te veel verkeer. 

Op de brug een kleine hergroepering. Middels Heesbeen op naar Elshout voor een pauze bij de 

Drie Linden. Daar wacht ons thee/koffie en appelgebak met. 

Een grote groep dames op het terras kijkt met verbazing naar onze komst. Willen gelijk weten 

waar we vandaan komen. Komt natuurlijk door onze afgetrainde lichamen. 

Onder het genot van de welverdiende versnapering vallen er al wat druppels. Niet verontrustend. 

Gelukkig weet Rien ons op te vrolijken met zijn wekelijkse mop. Helaas ook deze niet voor 

herhaling vatbaar op deze plaats. Het uitbeelden van bepaalde handelingen leent zich er niet voor. 

Het afrekenen gaat nu zonder problemen.  Door de Drunense Duinen op naar Oosterhout. Kort na 

vertrek rijdt Jan de J over een flinke steen en lek. 

Een aantal koeien kijkt aandachtig toe hoe met vereende krachten een nieuwe binnenband wordt 

geplaatst en opgepompt. Pieter heeft ervaring blijkt uit de door hem aangenomen houding. 

Een vriendelijke automobilist vraagt of de fiets naar een rijwielhersteller moet. Wij bedanken hem 

vriendelijk voor de hulp. Weer vallen er wat druppels. 

In een sneltreinvaart gaan we middels De Moer en Oosteind op weg naar huis. Ton neemt zijn 

afslag naar Dongen en eendrachtig bereiken we Oosterhouts grondgebied. 

Iets na vieren thuis. 69 km op de teller met een gemiddelde van 27,4 en droog. 

 
 
Donderdag 14 juni   Bert N 

Weer eens een dag waarop geen regen werd verwacht. Weinig wind zeggen de weerprofeten op 

de TV, maar zij gaan kennelijk nooit met de fiets. 

7 WTCO leden aan de start waaronder Peter vD. Klasse. 14 dagen na een ingreep aan het hart. Ook 

een gastrenner van HGW(Rob).  

Gelet op de noord oostenwind wordt het richting Woudrichem. Op de brug bij Keizersveer wordt 

een dame ingehaald die dankbaar gebruik maakt van onze slipstream en 

een flink stuk mee blijft rijden. Vermoedelijk weer een voor mij alternatieve route in de 

Perenboom.  

Eendrachtig wordt er samengewerkt tegen een stevige bries vooral in de polders.  Een echt team 

dit in tegenstelling tot Oranje. 

Op de bekende stopplaats in Woudrichem wordt er halt gehouden voor een kop koffie met wat 

lekkers. Theo is opgelucht. 3 Weken Turkije poets je niet zo snel uit. 

Rob vindt het vreemd dat er niet over Oranje wordt gesproken. Tja niveau is dermate laag dat 

eenieder zich kennelijk aan de wedstrijden heeft geërgerd. 

Bij het afrekenen slaat de consternatie toe. Er ligt te weinig geld op tafel. Iemand niet betaald? De 

uitbater is niet te flauw en wil het laten zitten. 

In tegenstelling tot de Grieken betalen wij onze schulden. Zowel Pieter als ook Rien trekken 

onmiddellijk de portemonnee. 

Denk dat de mop van Rien welke niet voor herhaling vatbaar is (vermoedelijk kijken ook 

minderjarigen op de site) oorzaak kan zijn van de consternatie. 

In een goede samenwerking gaan we richting Oosterhout. ‘n Enkeling heeft kennelijk wat 

problemen met de (om)schakeling. De rest bolt even uit zodat een achterblijver alsnog kan 

aansluiten. 



Als groep bereiken we Raamsdonksveer. Op de Oosterhoutseweg worden we verrast door een 

grote groep dames. Allen gestoken in het Oranje. Zullen toch niet op de fiets naar Charkov gaan? 

Als verstandige tourfietsers halen we die groep maar niet in maar kiezen voor een kleine omweg 

door de polder terug.  

Bij thuiskomst staat er 65 km op de teller met een gemiddelde snelheid van 28,5.  

  

 
 
Donderdag 7 juni   Bert N 

Mede gelet op de ochtend bui toch maar buienradar in de gaten gehouden. Om circa 14.00 uur 

zou het volgende neerslaggebied de Frans-Belgische grens bereiken. 

De donderdagmiddag rit zou derhalve droog moeten verlopen. 

Met 4 zestigplussers en ook ondergetekende aan de start viel de opkomst wat tegen. De 

vakantieperiode slaat kennelijk toe. 

Al snel werd er consensus bereikt voor wat betreft het doel van de rit. Zuiden wind betekent op 

naar Baarle Nassau. 

Nog even aanzien wie de kop neemt met een stevig briesje tegen. 

Pieter neemt resoluut de leiding en bij gebrek aan andere liefhebbers volg ik hem gedwee naar de 

kop van het kleine peloton. 

Rien geeft aanwijzingen voor de route. Via Dorst en voor Bavel links af. Vervolgens slingerdreef 

Alphen en op naar Baarle Nassau. 

Na een kleine 25 kilometer hebben mijn signalen indruk gemaakt op Jan en hij neemt mijn positie 

in. Rien heeft alleen oog voor het zadeltasje van Pieter, die zich van niets en niemand aantrekt en 

stevig doortrekt.  

Met een vermoeide Bert (lang eruit en nog steeds niet voldoende conditie) en een Rien die de 

uitputting nabij lijkt wordt eindelijk Baarle Nassau bereikt. 

Jan is jarig geweest en biedt aan de koffie met wat extra’s te betalen. Tja dat laten we niet aan ons 

voorbij gaan.  

Gelukkig stelt hij er geen prijs op dat we een aubade brengen ter gelegenheid van zijn voorbije 

verjaardag. 

Tijdens de stop toch maar eens bij Pieter geïnformeerde naar hetgeen hij heeft genuttigd voor 

vertrek. Pieter blijkt het te doen op 4 boterhammen met twee haringen en ui (voor de turbo ?). 

Over de genuttigde drank doet hij geen mededelingen. Helaas zonder de wekelijkse mop van Rien 

(uitgeput?) maar met een verhelderend verhaal van Pieter over zijn arbeidzame leven vertrekken 

we vanuit een zonnig Baarle richting Oosterhout. Tijdens mijn langdurige afwezigheid is de retour 

route danig veranderd en geeft mij het excuus nog wat af te zien van de koppositie. 

Onderweg worden we als groep haast geschept door een dame in een kennelijk veel te grote auto. 

Diverse verwensingen werden uitgeroepen. Ik herinner mij nog iets van “muts” en “als de wagen 

te groot is koop dan een kleinere...........trut”(of zoiets). Met enige schrik in de benen vervolgen wij 

onze weg. 

Uiteindelijk bereiken we nog steeds droog Oosterhout. Op mijn teller 72 km en een gemiddelde 

van 27.2km.  

10 Minuten nadat ik in de bank ben geploft vallen de eerste regendruppels. 

 
 
Donderdag 31 mei   PvG 
Toch maar weer een verslagje. Bewolkt maar mooi fietsweer. Kees R onderbrak even zijn vakantie 
om met ons mee te fietsen en om ons bij De Tijd in Rijsbergen te tracteren op koffie/thee en 
apfelstrudel met slagroom. Het duurt nog een jaar voor hij weer aan de beurt is. 



Peter v D wordt vandaag behandeld. We hopen dat hij er baat bij heeft.  
Nadat Rien de laatste nieuwe verteld heeft rijden we via de Terheijdense brug weer terug.  
Een mooi ritje. 
 
 
Donderdag 10 mei  PvG 
Ritje van 50 km naar Rijsbergen. Drie deelnemers slechts. Omdat regen en onweer werd 
voorspeld? Te warm gekleed. Koffiestop bij veredelde cafétaria Brasserie Bon Appetit. Geen 
bijzonderheden of het moet zijn dat Theo NIET lek reed deze keer. Bij de brug van Terheijden 
begon het te motregenen. Natuurlijke cooling down. 
 
Donderdag 3 mei  PvG 
Er is met … man gefietst. Helaas geen verslag. 
 
Donderdag 26 april  PvG 
Zou het droog blijven? Theo ging voor de zekerheid zijn regenjasje nog even ophalen. Hans had 
een vrije middag en sloot zich bij ons aan. Er stond een stevige wind; sterker nog, het stormde 
soms als er weer een bui dreigde. Het peloton van zes man moest even halt houden om een 
vrachtwagen de kans te geven om achteruit een boerenerf op te rijden. Niemand, behalve Pieter 
misschien vond dat jammer. Vlak voor Rijsbergen werden we nog even nat en we besloten 
Zundert links te laten liggen en een veredelde cafetaria in te duiken. 
Rien vond zich te kort voor zijn gewicht en nam een Spa. Wij een kopje koffie of thee met een 
hoorntje ijs en Anmereto met slagroom. Van crisis geen sprake. Wij waaiden vlot richting 
Oosterhout. Net op tijd thuis, want net onder de douche kwam de regen met bakken uit de hemel. 
Intussen hadden vijf politieke partijen een historisch akkoord getekend om aan de 3%-eisen van 
Brussel te voldoen.  
 
Donderdag 19 april  PvG 
Regen? 
 
Donderdag 12 april  PvG 
Regen? 
 
Donderdag 5 april  PvG  
Frank vertelde bij de start van zijn avonturen in de Ronde van Vlaanderen afgelopen zaterdag. 
Hij heeft ze allemaal gehad; de Oude Kwaremont, de Taaienberg, De Paddestraat, noem ze maar 
op. Deze kanjer lijkt wel alles nog uit te moeten proberen wat er op fietsgebied is. Zo nam hij ook 
deel aan het Kampioenschap voor toerfietsers in Oosterhout en hij eindigde warempel bij de eerste 
tien. Binnenkort naar Santiago de Compostella? 
Er stond een koude straffe oostenwind. We hielden de gang er goed in en toen we bijna bij de 
koffie met Brabantse Broeder in Giersbergen waren deed Theo er nog een schepje op. 
Het was nog even gezellig in de partytent. We reden fluitend terug naar huis. 
 
Donderdag 29 maart PvG 
Crematie van Gerrit Knol, onze wegkapitein van de donderdaggroep. Dat het zo snel zou gaan had 
niemand verwacht. 
Behouden vaart Gerrit! We zullen je missen. 
 
 
Donderdag 22 maart Giersbergen 65 km PvG 
 
Met 11 man stonden we op ons vaste vertrekpunt. De slechte berichten omtrent Gerrit waren 
natuurlijk het onderwerp van gesprek. We zijn er allen door aangedaan. 
Een nieuw record: het is 76 jaar geleden dat het op 22 maart al zo warm was met ruim 19 graden. 
Echt weer voor de oude mannen met de korte broeken en de fiets. Hoewel, één man had de lange 
broek toch aangetrokken. Misschien verstandig want Edde Merckx trainde ook nooit met blote 
benen.  



Peter en Ton vroegen om op weg naar Giersbergen “aan deze kant van het water” te blijven. Bij 
eventuele problemen zouden zij dan verkort terug kunnen rijden. Beiden peddelden gelukkig rustig 
mee met de groep.  
De Overdiepse polder wordt omgewerkt tot spaarbekken in noodgevallen. De werkzaamheden zijn 
in volle gang. Op het terras in Giersbergen was het gezellig druk. Alle seniorenappartementen en 
bejaardenhuizen waren zo te zien leeggestroomd. We vielen niet op behalve door onze clowneske 
strakke kledij natuurlijk. Een van ons, ik zal zijn naam niet noemen, keek even in een 
tweelingwandelwagen. De helft van die tweeling zette het op een krijsen. Met de ogen van dit kind 
is in ieder geval niks mis. In de Drunense duinen is een massagraf ontdekt van 14 geëxecuteerde 
verzetstrijders. Wij hebben er niets van gezien. Net als zondag blies Aeolus ons in de rug. Vanaf 
de achterkant van het peloton viel mij op dat de een daar meer van profiteert van dan de ander. 
Een mooie fietsmiddag.  
 
Donderdag 15 maart Baarle Nassau 65 km  PvG 
 
We hadden er alle negen zin in. Het was de eerste lentedag van het jaar. Met 14,5 graden Celsius 
was het voor Ad en mij warm genoeg om eindelijk weer eens de korte broek met de zeem aan te 
trekken. 
Toen ook Frank opgestapt was reden we via Dorst, Chaam, Meerle en Ulicoten naar onze vaste 
pleisterplaats in Baarle Nassau. Het favoriete zelfbedieningsrestaurant, waar we al jaren komen, 
heet nu “De groen Vlinder”. Je moet er maar opkomen. Hier zien we hoe de Belgen de crisis 
oplossen: van een appeltaart kun je ook 15 stukken snijden in plaats van 12. Niemand die er last 
van heeft.  
We bleven niet te lang zitten want Theo had deze keer zijn lekke band, zijn derde (!) na de rust 
gepland. Rob B wees ons een goed alternatief om de keitjes van Alphen te mijden. Met de wind in 
de rug was de Vijfeikenweg een eitje 
 
Donderdag 8 maart Lage Zwaluwe 60 km  Ad v D 
 
Voor de vierde keer reden we richting Lage Zwaluwe met 9 personen, deze keer zonder onze 
WTCO-secretaris. Wederom NW-wind deze middag. Vanwege een interview kort vóór 13 uur  
(door Ad Evers van ORTS voor Pop- en Musicalkoor Sparkling People), dat Ad niet wilde en kon 
missen, was deze 60-plusser net op tijd om aansluiting te vinden richting De Meerberg, langs 
golfterrein De Bergvliet. Enkele wtco 60+ mobieltjes stonden helaas  “off” . Daar telefoneren op 
een rijdende racefiets niet alleen onhandig, veelal onverstaanbaar, maar ook zeer verkeersonveilig 
is of kan zijn en de rest van de groep, bestaande uit Rob (onze meest ervaren sportieve en  oudste 
kopman), Jan, Frank, Pieter, Theo, Kees,Cor en Rob (gastrijders), heerlijk aan het fietsen waren, 
had Ad als ‘hekkensluiter’, met de tong op zijn Shimano-schoenen rmisschien “lek” moeten roepen 
om de groep alsnog veilig te informeren om dan na een korte stop mobiel te bellen naar onze Elma 
van eetcafé ‘t Roer Om’. Ad heeft van deze optie toch maar afgezien. Betekende wel een verbaasd 
gezicht van onze Elma en (dus) deze keer geen appelflappen met voor sommigen een lekkere dot 
slagroom erop om de verbrande kilojoultjes weer aan te vullen. Wel een altijd gastvrije ontvangst, 
met alleen koffie en thee deze keer, een goed gesprek en een bescheiden Brabants koekje.Kortom 
weer mooi fietsweer en deze middag geen lekke banden !  Met een goed gemiddelde reden we 
langs De Bromtol Weststad naar huis en namen, met een “hou doe” en een “tot op aanstaande  
Ontbijttocht”  tevreden afscheid van elkaar. 
 
 
 
Donderdag 1 maart Lage Zwaluwe 60 km  PvG 
 
Voor de derde keer reden we richting Lage Zwaluwe. Het was weer miezerig en kil weer. Echt 
weer om het belastingformulier in te vullen. Er stond zo weinig wind dat het niet duidelijk was uit 
welke richting die kwam. We missen onze meteoroloog. Jan bleek het bij het rechte eind te 
hebben: noordoosten wind, dus wind in de rug. 
Theo zat duidelijk beter in zijn vel dan vorige week. Hij verstevigde zijn positie in het 
lekkebandenklassement dank zij een snakebite.  



Ad had al bij de start naar Elma van ’t Roer Om gebeld om de bestelling door te geven. Ze was 
juist bij de bakker en nam voor ons appelpunten mee. Met of zonder slagroom, het kost daar 
allemaal even veel. Nu kan het nog; straks moeten we met z’n allen nog 9 miljard extra bezuinigen. 
Pieter was weer een jaartje wijzer geworden en trakteerde op koffie.  
Op de terugweg door de polder van Zwaluwe en Drimmelen met zijn ganzen, eenden en zwanen, 
moesten we deze keer tegen de wind in stevig doortrappen. Bewondering voor gastrijder Cor die 
ons kon volgen met de mountainbike en ook voor Rob die zeven weken geleden nog zijn heup 
brak. 
Ook de andere acht fietsers bereikten Oosterhout zonder problemen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo met zijn 2e  lekke 
bank van dit jaar.  
 
 
 
 
. 

 
Donderdag 23 februari Lage Zwaluwe 60 km  PvG 
 
Deze keer vertrokken we met vijf man (4 leden en gastfietser Harry H) en we kwamen met zes 
man terug. Het is helaas ook wel eens andersom. Kees R had de start gemist. Kees was op goed 
geluk het ritje Lage Zwaluwe begonnen in tegenovergestelde richting. Op de weg tussen Moerdijk 
en Lage Zwaluwe kwamen wij hem tegen. Verslapen dachten wij, maar hij weet zijn gemiste start 
aan drukke werkzaamheden. Ons vaste café was dicht, maar de klussende eigenaar liet ons toch 
binnen voor de koffie. Theo was blij dat hij tot hier gekomen was en hij trakteerde ons ook nog voor 
zijn verjaardag. Voor 4 uur waren we weer thuis. 
 
Donderdag 16 februari Lage Zwaluwe 60 km  PvG 
 
Voor het eerst na maanden met regen en vorst is het eindelijk weer redelijk fietsweer. De weg is 
nog nat, maar met zeven graden, windkracht drie tot vier en lichte bewolking moet het kunnen.  
Met vijf man gaan we op pad voor een ritje richting Zevenbergen, want de wind komt uit het 
noordwesten. 
In Zevenbergen besluiten we om ook Lage Zwaluwe er bij te nemen; iedereen is nog behoorlijk 
fris. Theo verovert de eerste plaats in het lekke bandenklassement van dit jaar. 
Ook al roken we niet, we zijn weer welkom bij café Het Roer Om. We beloven de uitbater om de 
volgende keer te bellen, zodat hij de appelpunten kan klaarstomen. Nu trakteert hij op cake-achtige 
koeken. Piet was maandag jarig en hij betaalde de koffie. Na 60 km was iedereen weer thuis. De 
eerste rit van 2012 zit er op. 


