
Donkere wolken 

 

Wij wielertoeristen, of toch gemankeerde wielrenners, laten veel van onze prestaties 

afhangen van wat Gerrit Hiemstra ons te vertellen heeft. Is Gerit negatief over het 

buitengebeuren, dan poetsen wij nog eens de fiets, maar laten hem staan voor de betere 

tijden. 

 

Terwijl ik dit schrijf, waaien donkere wolken aan mijn venster voorbij. Natte sneeuw is 

aangekondigd, maar het blijft nog even boven hangen.  De temperatuur is laag, wat zeg ik, 

heel laag, 3 graden boven 0, een dikke winterjas is nodig om buiten te kunnen lopen. 

 

Ik had gepland om vanmiddag te gaan MTB'n, op mijn nieuw aangeschafte MERIDA, een 

29'er, voorzien van schijfremmen en een prachtige kleurstelling. Een opkomend griepje hield 

mij thuis, achter de computer dus, lastig. Kijkend naar wat er zich boven de broekriem aan 

het afspelen is, maakt dat mij zorgelijk. Kilootje hier, kilootje daar, als je niet oppast zit je zo 

weer op je wintergewicht, en dat wil ik niet.  

 

Dan toch maar morgen op de MERIDA naar het bos? Even kijken wat buienradar mij 

adviseert. Tja, niet veel soeps geloof ik, dan nog even in de agenda kijken wat er dit weekend 

allemaal staat gepland. Dan misschien toch zondag maar het bos in? Zal het dan wel droog 

zijn, althans, niet zompig maar beheersbare weersomstandigheden? De vooruitzichten zijn 

wel goed. 

 

Donkere wolken heb je overal. Zijn het de meteorologische donkere wolken, daar heb je 

geen invloed op. Zijn het de donkere wolken over je lichaam, daar kan je echt heel veel aan 

doen. Of zijn het de donkere wolken die je steeds aan het twijfelen brengt, dan moet je in 

therapie gaan. De dagen worden korter, de nachten langer, de temperatuur past zich aan 

het seizoen aan, de uitdaging om dan toch te gaan fietsen wordt daarmee groter.  

 

Voor zondag zet ik de wekker, toch aan de slag gaan, morgen nog even de banden op de 

juiste spanning zetten, checken of alle mechanische onderdelen weer goed functioneren en 

dan, ja, dan moet Gerrit Hiemstra niet een konijn uit zijn hoed toveren die voorspelt dat het 

gaat regenen, of erger, gaat vriezen of nattesneeuwen. 

 

Hoezo donkere wolken. 
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