
WTC OOSTERHOUT  FIETSSEIZOEN 2014    
Verslagen door Piet Raaymakers tenzij anders vermeld 
 

 
Aan de start voor de laatste rit van het zomerfietsseizoen 
 
 

 
 
De nummers een en twee van het opkomstklassement Piet Raaymakers en Erik Karremans. 
Voorzitter Klaas Hijkoop overhandigde de prachtige prijzen. 
 
Zaterdag 25 oktober Snerttocht 
Wie te ver voor de muziek uitloopt, hoort de muziek niet meer. 
De laatste tocht van het officiële programma had een mooiere opkomst verdiend. Is de 
snerttocht op zondag een oplossing om de opkomst te prikkelen?  De ritleider, Rien, had 
elders verplichtingen. Een alternatief was snel gevonden. Er werden wel wat voorwaarden 
gesteld, maar daar was rekening mee te houden. Zo min mogelijk bladeren op de weg, zo 
min mogelijk fietspaden. Met beide werd rekening gehouden. De route ging richting De Aard, 
langs De Rimpelaar, rakelings langs het AZC om langs de bosrand uiteindelijk op de weg 
naar Motel Gilze Rijen te komen. Het Rijense Broek werd aangedaan. Nu geen slagveld net 
als vorige week. Er stond minder wind. Twan kon het niet nalaten even in de zak te blazen, 
hij kreeg gezelschap. Er ontstond een blaaskwartet dat tot aan Spijs en IJs voluit ging. 
Hergroepering. Thuis opfrissen en op naar D’n Bal. De bollekes Vlaams bier gingen er bij 
velen in als koek. Er waren ook diverse BOB’s aanwezig. Gelukkig hadden nog vier leden, 



die niet bij het fietsen konden zijn, de moeite genomen om aan te schuiven. De erwtensoep 
smaakte als vanouds. Het fietserslatijn voerde de boventoon. Foto’s van de prijswinnaars.  
Een glimmende, biologisch afbreekbare, medaille voor Twan. Al met al een waardig afscheid 
van het officiële fietsprogramma. Morgen start het winterseizoen. Der plannen voor het 
komende seizoen zijn er al. 
 
 

Zondag 19 oktober Riel 
Altruïsme of egoïsme? 
Een zomerse nazomerochtend. De ritleider, Piet v G, had vandaag zijn mantelfietsdag. Met 
dit uitnodigende weer moest het mogelijk zijn Riel te vinden. Marco heeft vandaag de 
pechprijs dubbel en dwars verdiend. Onderweg naar het vertrek gaf een spaak de geest, de 
rem liep al aan. Jammer, niets aan te doen, rustig terug naar huis en proberen de het goede 
humeur te bewaren.  We vertrokken richting Dorst. Een niet opgemerkt gat in de weg werd 
de achterband van Ary fataal. Het ergste was dat we naast een akker stonden waar de mais 
al af was. Zwart met fluorescerend roze kwam in gestrekte draf voorbij. Via wat binnendoor 
weggetjes kwamen we in Bavel, daar werd de Slingerdreef opgezocht. Hier zagen we een 
nieuw fenomeen. Een koetsje werd voortgetrokken door iets dat veel weg had van een quad. 
De leidsels waren aan de handvaten van het stuur bevestigd. Hoe zal het gaan met het 
inhouden of met het versnellen? De Slingerdreef werd druk bezocht deze ochtend. Bert was 
het vreemd gaan goed bevallen, hij deed het deze ochtend nog eens dunnetjes over. 
Richting Chaam werd duidelijk dat de wind deze dag wel eens voor problemen kon gaan 
zorgen. Theo verkoos in Chaam een andere weg richting…… Kees bleef bij hem. Naar 
Ulicoten werd door sommigen al in de reserves getast. Het was ook geen klein bier. In 
Baarle Nassau verkoost Rob Br een eigen route. Wij wilden om Alphen heen, helaas een 
opgebroken weg, dit keer een waarmee niet te spotten viel, gooide roet in de route. Dan 
maar terug en via het Bels Lijntje, altijd nog beter dan een wit lijntje, naar Riel. 
Hertenboerderij en na Parijs rechts af De wind stevig in de rug. Twan nam zijn kans waar. In 
Het Rijense Broek kwamen nog venijnige stukken met wind schuin tegen, professioneel werd 
de groep op de kant gezet. Bikkelen en stoempen om bij te blijven. Twan werd ingelopen. 
Rob Bo schudde stevig aan de boom, de appels vielen bij bosjes. Bij IJs en Spijs een 
hergroepering. Achter ’t Haasje vond Ary zijn welverdiende goudgele rakkers. Gelukkig 
voelde bijna iedereen zijn benen. Het was een relatief korte doch stevige rit geworden. Wat 
de wind al niet kan doen. 
 
Zondag 12 oktober Zundert 
 
Een kille herfstochtend, nevel boven de vochtige velden, fietsdrift in het hoofd. Met tien 
gelijkgestemden op pad voor een rit richting Zundert. Kees heeft zijn uiterste best gedaan er 
een tocht van te maken die ingelijst kan worden. Wat mij betreft moet het een lijst worden 
met een gouden rand, verbazingwekkend hoe Kees ons door zijn geboortestreek voert. 
Polders afgewisseld met bossen, laagland doorkliefd met beekjes, natuurstroken met 
vennetjes, een laagstaand zonnetje, langgerekte schaduwpartijen. Voor mij was het 
hoogtepunt het moment toen wij in Ulvenhout rechtsaf sloegen, “De Vallei” in. Een rustig 
kabbelend beekje omzoomd door bladverliezende bomen, de zonnestralen door het 
terugtredende verkleurende bladerdak en als toppunt een ijsvogeltje op een over het beekje 
hangende tak waar de dauwdruppels aan het mos kleven.. Hiervoor stap je op de fiets.  
Onderweg naar Zundert krijgen we een groep in het vizier. Het blijkt dat Bert deze dag 
vreemd gaat met zijn fietsende familieleden. Zo te zien is Karin goed hersteld van de valpartij 
eerder dit seizoen bij de driemaal Den Hout.  
Tussen Zundert, Etten Leur en Rijsbergen stonden nog volop velden met dahlia’s in bloei. 
Uiteindelijk kwamen we via via weer in Ulvenhout. Duidelijk was te merken dat Twan en Niek 
op de dinsdagavond bij Minke langs gaan. Hun motortje bleef groot terwijl bij sommigen het 
beste er echt al af was. 
 
Zondag 5 oktober Alphen 
 



Kalifaatzwembad, halalbroek, ritueel (af)slachten,………. 
Correctie, vorige week was niet het voltallige bestuur aanwezig. Mary was afwezig. Was de 
wens de vader van de gedachte? 
Twee in korte broek, één in driekwartbroek en de rest in lange broek of losse lange pijpen. 
Zal bij het dameswielrennen ooit een afgeleide van de dames hockeybroek de intrede doen? 
We vertrokken voor een standaardritje, aldus Piet v G. Het vertrektempo was niet standaard. 
Kees, bedankt voor het ingrijpen. Voor Chaam rechts af, richting Meerle. Meerle is een 
afleiding van de Germaanse woorden “mari” dat meer of plas betekent en “lahau” dat naar 
bosje op hoge zandgrond verwijst. Kortom een bosrijke moerassige streek.  
Onderweg naar Ulicoten nostalgisch gesproken met Rob B over de kasseien die hier jaren 
geleden nog lagen. Het was een strook die in Vlaanderen niet zou misstaan. Hier zijn vorige 
eeuw veel balhoofden gesneuveld. Karakters zijn hier gemaakt en gebroken. Imago’s zijn 
van hun voetstuk gedonderd. Kleine luiden stegen boven zichzelf uit. Kortom hier is 
wielerhistorie bij profs, amateurs en wielertoeristen geschreven. 
Richting Baarle Nassau aan de linker kant een aangelegd ven. Een buteo buteo vloog 
verschrikt op. Hier ook het tweede herdenkingsmonument van een omgekomen 
verkeersdeelnemer/deelneemster. Het ritme van het leven wordt soms verstoord. In Baarle 
Nassau kwamen we langs voormalig café Tourmalet. Het café was eigendom van Rik 
Wouters. Rik reed in de jaren zestig voor Televizier (de rood-witte brigade van Kees 
Pellenaars). Heeft drie rondes van Frankrijk gereden. In zijn eerste tour was hij in de afdaling 
van de Tourmalet ongenadig onderuit gegaan. Nadat Rik in 1970 gestopt was met fietsen 
werd in zijn café de toerclub Tourmalet opgericht. De bananenstop ontbrak vandaag niet, 
wanneer zal dit een pizzastop of een nassibalstop worden?  
Een licht buitje deed de stemming even dalen. Twan begon aan zijn spervuur van 
demarrages, uiteindelijk bleef het peloton bijeen. Geen lekke banden en geen klapbanden, 
ondanks dat Ary op een achterband met een bobbel reed.  Michal  Kwiatkowski beleeft de 
eerste kater na het WK, of is het de vloek van de regenboogtrui? 
 
Zondag 28 september Vennentocht 
Vergankelijkheid: BB begint aan haar 81ste levensjaar. 
Twan heeft vandaag de pechprijs meer dan verdiend. ’s-Morgens een lekke achterband. 
Ruim op tijd vervangen. Bij de Vlindervallei een klapband. Einde moraal. Voorraad banden 
nihil. Voorraad balen neemt proporties aan. Afgelopen woensdag hebben wij nog een 
waardig afscheid genomen van de woensdagavondtochten. De 24 jarige Pool,  Michal  
Kwiatkowski wint het WK. Zijn palmares ziet er nu al indrukwekkend uit. Hopelijk brengt de 
regenboogtrui hem meer geluk dan dat zijn voorgangers hebben ervaren. 
Een kille en vooral humide ochtend. De grassprietjes en de levenskracht verliezende 
bladeren torsen zware druppels die door het ontluikende zonlicht gebruikt worden om, haast 
niet waarneembare, miniregenboogjes te vormen. Dit belooft een mooie dag te worden. 
Ballonvaarders zijn dezelfde mening toegedaan. Het voltallige bestuur is vandaag aanwezig. 
De originele Vennentocht hebben we al meerderen keren gereden, vandaag gaan we op 
zoek naar alternatieve vennen. Galderse Meren, tja meer recreatieplas dan ven. Het 
wateroppervlak lag er wel bij als een spiegeltje. Benieuwd of de wrede koningin van 
Doornroosje hier wel eens in gekeken heeft. Voor buurtschap Diunt rechts af richting Dreef. 
Diunt is verband aan doornhout. Opgaand bos van doornbomen, meidoorn, sleedoorn en 
wilde rozen. Op de Goudbergseweg/Chaamdijk aan de rechterkant, voor de oplettende 
fietser, een ven dat onderdeel uitmaakt van het natuurreservaat Goudberg. Het 
natuurreservaat Goudberg bestaat uit een ringveen, een ven met veeneilandjes. Om Chaam. 
Alphen aantikken. Via Kwaalburg. Tijd voor de bananenstop en het lezen van rijpe kolven. 
Langs Het Zand, via landelijke weggetjes, sommigen raakten de oriëntatie kwijt, naar de 
Hertenhoeve, de herten (bokken/snorstokken) droegen al imponerende geweien, de hindes 
dartelden wat in het rond, om uiteindelijk via Het Rijense Broek in Oosterhout te geraken. 
Vandaag geen splijtende demarrages, geen sprintgeweld voor de groene trui. Eigenlijk was 
het, in vergelijking met de voorgaande ritten, een gezapige rit onder gunstige 
omstandigheden waarbij ons uitgangspunt “samen uit , samen thuis” alle eer werd 
aangedaan.     
 



Zondag 21 september Willemstad 
Het kan nooit kwaad eens achterom te kijken. 
Ton had deze ochtend andere zaken aan zijn hoofd. Een route naar Willemstad werd door 
de aanwezigen snel in elkaar gezet. Niet teveel polderwegen vanwege het oogstseizoen. 
De aantrekkende wind had al vele wegen droog geblazen. In één streep naar de Amer. 
Richting Lage Zwaluwe toonden Twan, Ary en Frank hun ambities. Het zou vandaag geen 
uitstapje van de Zonnebloem worden. Je moest alert rijden om niet in de vuile wind te 
komen. Gelukkig dat we onder de dijk haast geen last van de wind hadden, de wind vormde 
een afdak boven onze hoofden, de wind zou iets verder in de polder pas dalen. De 
witwascamping lag er rustig bij. Op naar het industrieterrein. Hier deed de secretaris een 
forse duit in het zakje. In Klundert een niet geplande rondgang om de kerk. Over de bekende 
dijk langs Tonnekreek naar Willemstad, de wind iets schuin achter. Op het kronkelfietspad 
richting Helwijk bleek maar weer eens dat je de aandacht bij de weg moet houden. Een 
kleine afleiding, of was het een mini-verleiding, deed twee leden bijkans de bocht missen. 
Het water in de sloot zag er niet bepaald aantrekkelijk uit. Op de dijk naar Oudemolen werd 
de gaskraan opengedraaid. Piet R was al snel het laatste wagonnetje. Ary pakte in 
Zwingelspaan weer de punten voor de groene trui, die nu vast om zijn schouders zat. In 
Langeweg rechts af. Op de Schuivenoordseweg een paar spetters. De luchten zagen er 
dreigender uit, soms moet je geluk hebben Erik werd in een zetel naar huis gebracht. Dan 
kunnen we Twan ook wel naar huis brengen. In Den Hout luidden juist de klokken van de 
prosessie. De laatste punten, bij het binnenrijden van Oosterhout, waren voor Jan de R. 
 

 
Zondag 14 september De Bockenreyder 
 
Giovanni Rossignoli, Bernardo Ruiz, Marino Lejarreta en Adam Hansen. 
Vijftien man aan het vertrek. Geen penningmeester. Een grijze lucht boven de boomtoppen. 
Optimisme in de hoofden. In het buitengebied lag veel glas op het wegdek. Altijd prettig te 
weten dat niemand expres flessen kapot gooit op de polderwegen. Jan had bij het 
samenstellen van de route geen rekening gehouden met de 80 van de Langstraat. Even een 
KRO en een alternatief was geboren. Via Tilburg naar Udenhout, waar we in een jaarmarkt 
terecht kwamen. Oisterwijk, Moergestel, Diessen en Baarschot zonder problemen. Op vijftig 
meter van De Bockenreyder reed Hans lek. De punten en het vocht smaakten als vanouds. 
Bij het vertrek bleek dat Bert een gebroken spaak had. Gelukkig heeft Theo altijd een deel 
van zijn gereedschapskist in het tasje zitten. Piet v G toonde zijn vakmanschap. De Prins 
Hendriklaan was netjes opgeknapt. In Poppel de jaarlijkse kermis. Old timers mochten 
vandaag van stal. Richting Gilze toonden Piet v G en Erik K zich ware Samaritanen door 
Robert de rest van de tocht in een zetel te laten volbrengen. Tegen één uur vielen de 
meesten op de klep. 
 
Hieronder een drietal foto’s ingestuurd door Eric Goossens 
 



 
 

 
 



 
 
 
Zondag 7 september Cromvoirt werd Vennentocht. 
Een wapenstilstand is niet hetzelfde als een stilstaand wapen. 
Waar was Jan in ’t G. Het was zijn rit. Niets voor hem om zonder bericht afwezig te zijn op 
een rit van hem. Als alternatief kwam De Vennentocht uit de bus. Met veertien man 
vertrokken we vol goede moed richting het door de regering voorgestelde tracé van de 
hoogspanningsleidingen. We waren het erover eens dat het voorstel geen werkelijkheid 
mocht worden. Laat de elektronen een andere snelweg zoeken. De zon scheen flets. Hier en 
daar mistzetels. Veel spinrag langs de kanten. De draden volgevreten met druppels die 
werkten als een prisma. Het was een schitterende ochtend. Frank en Ard reden mee alsof ze 
al jaren meereden. Tussen Moergestel en Oisterwijk de bananenstop. De vennen lagen er 
rimpelloos bij, bestaat er een soort Oil of Olaz voor waterpartijen? De bladeren reflecteren 
naast het groene licht ook vele schakeringen bruin licht, de herfstgarderobe wordt uit de kast 
gehaald. Bij de Rustende Jager was het druk. Wie zal dit keer onder de trap geplaatst 
worden? Ary toonde zijn stayerscapaciteiten door achter twee gerestaureerde Zündapp’s 
aan te gaan. Op de Fazantenweg wilde men het spel op de wagen brengen. Echter, een 
stoet historische tractoren gooide letterlijk en figuurlijk roet in de opzet. Bij de bocht naar ’s-
Gravenmoer kwamen we Ton Schellekens tegen. Achter Oosteind langs. In de Heikant 
voerde Twan een imitatie van Djamolidin Abdoesjaparov op. Oosterhout werd zonder 
spijkertjeswee bereikt. 
 
Zondag 31 augustus Etapastour. 
Etapastour. Is er ook een Etamastour? 
Ary had zijn werk goed gedaan, zestien leden aan de start van de Etapastour. Twee hadden 
de informatie niet gelezen en stonden al om kwart voor negen op het nog maagdelijke terrein 
van de fietsenstalling. Jammer, anders hadden ze zeker ruim een uur langer kunnen slapen. 
Groep acht, waarin wij ingedeeld waren, vertrok pas om half elf, met als begeleidster onder 
andere de oude bekende Minke van Dongen. Haar krachtige benen spelen nog steeds met 
de pedalen. Had ik maar één zo’n been. Twee motoren veegden voor ons de weg schoon. 
Slechts één keer namen ze, op de heenweg, de verkeerde afslag op een rotonde. De 
voorrijders, die niet voorbij gereden mochten worden, handhaafden een strak tempo. 
Jammer voor Rien, hij heeft voor vandaag speciaal een opvallend geel regenjack 
aangeschaft, want hij is in de vorm van zijn leven, hij is de laatste ritten regelmatig aan kop 
van de groep te zien. Theo heeft de hoge velgen ingeruild voor lage. Frank heeft een nieuwe 
koersbroek. Opvallend bij de nieuwe broeken die zo nu en dan hun intrede doen binnen onze 
gelederen is de druppelvorm van het achterpand. Vanaf de bovenkant van de bilnaad 



waaiert het stiksel uit naar de beide zijkanten om uiteindelijk bij het zadel weer samen te 
komen, hierbij worden de bilspieren en de substantie daaromheen geprononceerd in beeld 
gebracht. Het Stadscafé te Zaltbommel werd bereikt voordat een onheilspellende zware 
zwarte wolk besloot zich te ontlasten van het overtollige water. De groep na ons kwam als 
verzopen katjes op de markt aan. De broodjes smaakten goed. Nu volgde het deel met forse 
stukken met de wind pal in het gezicht. Op de dijk na Doeveren werden we ingehaald door 
een groep die 35 km/uur als kruissnelheid had. Verschil mag er zijn. In Sprang Capelle 
zagen de voorrijders  een afslag naar links over het hoofd. Minke en haar collega, die altijd 
achteraan hadden gereden om de groep bij elkaar te houden, namen nu de leiding over. In 
een gestaag tempo werd Oosterhout bereikt. Opvallend was dat er toch nog in de problemen 
waren gekomen. Vier weken vakantie is een aanslag op het fietsgevoel. Wind tegen vraagt 
krachten. Na afloop bij Cantina napraten, met de ronde-missen op de foto, wat drinken en de 
tapas verorberen. Om de gang langs het tapasbuffet te maken moesten we eerst bevrijd 
worden van het roze polsbandje. Een geslaagde dag. 
Twan stond overigens om half negen aan de warande en heeft daar een gastrijder 
opgevangen die volgende week weer zal proberen om de sfeer van het fietsen in een groep 
te proeven. 
 
Zondag 24 augustus Lage Zwaluwe (Twan) 
Onder een zonnetje werd vertrokken vanaf de Warande. Ary van Dalen was na Oosterhout-
Oosterhout-Oosterhout het fietsen nog niet beu en plakte er nog een toertje aan. Hij had zijn 
ploeggenoten de dag ervoor nog een tot morgen meegegeven maar zelfs leider van het 
opkomstklassement Piet Raaymakers bleef vanochtend thuis. Toch geen zere pijnen of 
teveel krachten verspeeld gisteren of lag het aan het trainingstochtje van woensdagavond? 
Vandaag stond Lage Zwaluwe op de kalender. Geen zwaluw gezien hoewel na de middag 
de weergoden weer toesloegen met een forse regenbui. Toen zaten we allemaal weer achter 
de gebreide onderbroek of de spreekwoordelijke geraniums.  
Tot aan Moerdijk werd een rustig toertempo onderhouden maar in de polder naar Lage 
Zwaluwe en Drimmelen moesten enkele renners de 50 km-grens weer tarten. Nick, Eric, Jan, 
Ton, Hans, Ad en Twan toonden voor Lage Zwaluwe hun benen. Nadat Twan in Lage 
Zwaluwe zijn band nog had voorzien van wat extra lucht omdat hij in de haakse bocht bij de 
haven haast wegschoof en de rest de tijd gebruikten voor de bananenstop, werd na het 
gemaal in de polder richting Drimmelen weer gedemarreerd. Hans, Eric, Nick en Twan 
bereikten eendrachtig samenwerkend en roulerend als eerst de kruising bij de Koekoekweg 
waarna gewacht werd om de slogan 'samen uit en thuis' weer waar te maken. In Den Hout 
werd besloten om via de Teteringse bossen naar huis te gaan zodat ongeveer na 60 
kilometers iedereen weer thuis was. Voor sommigen misschien een te kort rondje voor de 
komende Etapastour maar gelukkig zijn er komende weken nog diverse mogelijkheden om 
extra kilometers te maken. Dinsdagochtend met Kees Rijvers, woensdagavond tijdens de 
traditionele trainingsavond en donderdagmiddag met de 60+.  
 
Zaterdag 23 augustus Oosterhout-Oosterhout-Oosterhout (Ad van D) 
Ondanks alle slechte weersverwachtingen vertrok een groep van 5 personen, 
te weten, Piet R. , Ary v D., Frank v B., Kees R. en  ritleider Ad v D. voor de WTCO 
Toer Klassieker  OH OH OH  230 km   versie 2014. 
Vertrek vanaf Warande exact 07 uur  via Heusden, Hedel, Rossum, Dreumel 1e stop  
in Beneden Leeuwen voor koffie thee warm appelgebak met slagroom in ´De Twee  
Linden´ . 
Nog steeds droog bewolkt weer met een westenwind in de rug over de Waalbandijk  
naar Nijmegen. Vervolgens via de gerenoveerde Waalkade over de  
oude Nijmeegse Waalbrug van waaruit een mooi uitzicht over 
deze interessante oude Romeinse stad in de provincie Gelderland. 
Via de noordzijde van de Waal via Lent naar het Gelderse Oosterhout gemeente 
Overbetuwe tegenwoordig. Hier 3 foto´s . 



 
 
 Richting Dodewaard gaat het regenen 
alle buienradars kregen gelijk , maar even ......na 15 minuten konden de regenjassen 
weer uit......met een krachtige westenwind op kop werd het stoempen......hoogte Tiel 
liet de zon zich zien en werd er genoten van de prachtige vergezichten,  
wolkenpartijen en de Overbetuwse natuur......toerfietsen is meer dan hardrijden,,,, 
 
 
 
 
In Opijnen een 2e stop met foto voor een wat late lunch bij Eetcafe Big Bread. 

 
 
 
Vervolgens werd in Zaltbommel gekozen voor de zuidzijde van de Waal via de  
Gemeente Woudrichem naar Oosterhout NB. Het ruiken van de stal gaf ons 
vleugels en tevreden en voldaan reden we als groep van 5 om 16h55 de bebouwde 
kom van OH NB binnen. Zie foto.  

 
 
Advies van de ritleider is, dat je niet teveel moet leunen op alle buienradars !  
Het was, met wat geluk welgezegd, een bijna droge zonnige bewolkte  
sportieve en gezellige dag zonder lekke banden. 
Volgend jaar OH OH OH 2015.  
 
Zondag 17 augustus Halderbergen 
Politiek knuffelen: Nederlandse vlag is provocerend; ISIS vlag is vrijheid van meningsuiting. 
Negen leden, een gastrenner en een tot het interieur behorende gastrenner stonden op deze 
winderige ochtend onder een bedrukte hemel waar maar geen zonnestraaltje doorheen wilde 



prikken aan het vertrek. Ton had geen tijd, na even polderen kwam een flexibele route uit de 
bus. Kees leidde ons vakkundig richting zijn thuislanden. Galder, Balleman, Klein Oekel. 
Stevige wind is weer eens ons deel. Kees blijft onvermoeibaar het tempo aangeven. 
Langs de Pannenhoef naar het Schuitvaart Jaagpad. In de verte doemt koppijnvastgoed aan 
de rand van Etten-Leur op.  
Pannenhoef: Bos, vennen en bloemrijke weilanden typeren de Pannenhoef. Maar dat is niet 
altijd zo geweest. Oorspronkelijk lag hier een soort mini-Peel. Het hele veenpakket werd in 
enkele eeuwen tijd, tussen 1400 en 1750, weggegraven. In gedroogde vorm - turf - ging het 
via turfvaarten naar de steden, als brandstof voor huishoudens en brouwerijen. De 
bekendste is wel de 'Turfvaart' die naar Breda loopt. Wat over bleef was een heuvelige heide 
met vennen in de kommen. Daar viel weinig te halen en dus begon met het gebied in de 
19de eeuw te ontginnen tot bos en landbouwgrond. De vennen werden drooggelegd, op één 
na: de Lokker. Daar werd op gevaren en in gezwommen, gemengd nog wel. En na afloop 
kon je op het terras een drankje nuttigen. Kortom, men had lol. Dit was de pastoor van 
Sprundel een doorn in het oog, en daarom werd in 1938 de Bijloop door dit reusachtige ven 
heen gegraven, waardoor het leegliep. 
In Etten-Leur langs de haven naar Zevenbergen, op naar Blauwe Sluis om via de polders 
naar Helkant en Oosterhout te gaan. In de polder maakte de weg een scherpe draai, Ary 
ontvouwde zijn duivelse plan, hij toonde zijn handelsmerk, een splijtende haast niet te volgen 
demarrage. Alleen de sterksten konden met moeite zijn spoor volgen. Iedere pedaalslag zag 
ik hem meters wegrijden. Alleen Jan Raas liet in het verleden een dergelijk staaltje zien. Bij 
Theo brak het besef door dat hij beter duracel batterijen had kunnen plaatsen. Zijn accu 
maakte kortsluiting. Hopelijk komende zaterdag geen wind.  
 
Woensdag 13 augustus Tijdrit 12 km (Piet v G) 
Het was een schitterende avond in de Willemspolder. Jammer dat er zoveel wind stond; de 
kans om een pr te rijden was dan ook erg klein. Negen deelnemers, drie supporters en twee 
betrouwbare tijdwaarnemers. Iedereen deed zijn best. De profs van de Enecotoer hadden ’s 
middags in Breda laten zien hoe je dat doet, tijdrijden. 
Hier de uitslag: 
1. Marcel Baaij van het Gouden Wiel met een gemiddelde van maar liefst 39,1 km/h. 
Bij minder wind fiets hij gegarandeerd meer 40 km/h. 
2. Henk Imbos met bijna 37 km/h. Knap want Henk kwam net van de dokterspost om een 
wond aan zijn been te laten verzorgen. 
3. Ad Wijgerde reed 20:01 min over de 12 km. Na protest werd de tijd gecorrigeerd met 1 
seconde. Zo kwam Ad aan precies 36 km/h. 
4. Erik Karremans was onze beste man met precies 35 km/h. 
5. Niek Zweep brak zijn pr met precies een minuut. Met een iets kleiner verzet zit er nog 
meer in. 
6. Klaas Hijkoop ging één seconde te vroeg van start. Hij compenseerde dit ruimschoots 
door seconden lang naar zijn linker klikpedaal te zoeken. 
7. Ad Caron reed vorige keer over 18 km precies 2 km/h harder dan deze keer, maar toen 
was hij in Alpe d’Huzes-vorm. Nu kwam hij toch nog tot 33 km/h. 
8. Piet Raaymakers hebben we vaak horen zeggen dat ieder treintje een laatste wagonnetje 
heeft. Deze keer was hij het ondanks aanmoediging van Ilse. 
9. Damian Peeters, de kleinzoon van Peter van Dalsem reed een ronde. Dat paste beter in 
zijn conditieopbouw. Deze jeugdige renner reed 36,3 km/h. We horen nog van die knaap! 
Volgend jaar weer! 
 
Zondag 10 augustus Nieuwe Route (Eric Goossens) 
Van mij geen uitvoerig verslag, maar het was een mooie rit die Kees Rijvers had 
uitgestippeld. De rit was iets langer dan vooraf aangegeven maar dat kwam omdat zoveel 
mogelijk fietspaden uit het traject waren verwijderd na de laatste minder prettige ervaringen 
met deze paden. De slechte weersvoorspellingen en de Zeelandtocht van de dag daarvoor 
hadden er voor gezorgd dat we maar met 4 man op pad gingen. Dat betekende veel kopwerk 
dus, maar daar wordt je sterk van zeggen ze. Met de wind op kop vertrokken we richting 
Ulvenhout, Zundert richting Rucphen waar we even konden genieten van de mooie heide die 



plots voor ons opdoemde. Vanuit Rucphen kregen we wat meer de wind in de rug en dat was 
merkbaar aan het tempo. In een heerlijk tempo werd de weg vervolgd via Etten-Leur en door 
de polders naar Prinsenbeek en via Terheijden en Den Hout kwamen na ruim 100 km te 
hebben afgelegd weer moe maar voldaan terug in Oosterhout met een gemiddelde van ruim 
28 km/u.  
 
Zaterdag 09 augustus Zeeland 
De Ardennen werden ingewisseld voor de Zeeuwse dijken en dammen en een vleugje wind. 
Rond half zeven werden de dakramen nog gegeseld door uit de kluiten gewassen 
regendruppels. Toch maar opgestaan. We vertrouwen vandaag op buienradar. Met zes man 
op weg naar Steenbergen. Vanaf het vertrek wisten we meteen uit welke hoek de wind 
kwam. Geen klein bier. De Zeelandweg richting de Philipsdam hakt er behoorlijk in. Het 
eerste stuk van de Philipsdam was link. Aan bakboordzijde de niet aflatende wind, je moest 
iets schuin hangen om niet omvergeblazen te worden, aan stuurboordzijde prikkeldraad. Een 
klein stuurfoutje en je ging Johnny Hoogerland achterna. Stukje Grevelingendam en links af 
op naar de Brouwersdam. Bij Herkingen even verkeerd gereden. Hetzelfde gebeurde bij de 
slikken van Flakkee. Een jong steltlopertje laveerde tussen de fietsen. De tweede keer had 
het minder geluk, ontwijken was onmogelijk, twee door merg en been gaande krakjes 
betekende het einde van zijn of haar prille leven. Hij/zij zal opgevreten worden door aaseters.   
Op de Brouwersdam werd teruggeschakeld naar het binnenblad. Had iets weg van een rit in 
de Ardennen op een biljartlaken. De wind, kracht zes, zoog de energie uit de benen. 
Bovenop de dam werden we gezandstraald. Dan maar naar de voet van de dam. Een drukte 
van jewelste. Campers, caravans. Surfers, kitesurfers, duikers en wandelaars. In Renesse 
een teleurstelling voor sommigen. Er waren geen Zeeuwse bolussen, trouwens ook geen 
Bossche Bollen. Op het terras zaten we heerlijk uit de wind. Even langs de olifanten en de 
kamelen en vervolgens op voor het tweede deel. De Oosterscheldekering stond op het 
menu. Wederom het bergverzet. Even lossen is dodelijk. Na de Veerse Gatdam een 
ingelaste bananenstop. Eindelijk de wind schuin in de rug. Veere dat zijn toeristenstatus eer 
aan. De tweede stop bij Brasserie De Meerkoet. Soep, uitsmijter, broodje gezond, voor ieder 
wat wils. De benen voelden als te dun geklopte slagroom, beloofde niet veel goeds voor de 
laatste etappe. Jan schudde de restanten van het witte poeder in zijn bidon, hij was weer 
verzekerd van een stuwmeer aan energie. Toch ook eens proberen? De clubkleding dient 
netjes gedragen te worden, voor loshangende galgen van de broek werd gestopt. De 
bekende weg langs het oester- en mosseldorp. Op de Zeeuwse weg werd een scherp geluid 
gehoord. Dat geluid hoorde bij het breken van een spaak in het achterwiel van Niek. Een 
behoorlijke slag was het resultaat van de breuk. Aan het begin van de Oesterdam proberen 
het wiel te fatsoeneren. Ter hoogte van de Molenplaat maakt de Oesterdam een knik naar 
links, weer de wind van voren. Geen pretje. Na Tholen dwong een landbouwwerktuig ons 
tempo omlaag. Via de Zwarte Ruiter vielen we Steenbergen binnen. Nog even wat drinken 
en naar Oosterhout. Morgen een rustdag. 
 
Zondag 03 augustus Haghorst 
Waarom protesteren wij selectief in Amsterdam en in Den Haag? 
Zeventien mannen, één vrouw en één gastrenner. Een fors gezelschap. Vandaag staat 
Haghorst op het menu. Een enkeling had informatie vergaard en wist wat over het 900 zielen 
tellende plaatsje langs het Wilhelminakanaal te melden. Het beloofde een mooie fietsdag te 
worden. Jan v G mag spijt hebben dat hij er vandaag niet bij was. De lucht had de strakke 
kleur blauw aangenomen met hier en daar een plukje wit. Via de Coca-Cola richting De Moer 
om vervolgens over het eind vorige eeuw geasfalteerde wegdek langs het golfterrein te 
zoeven. Lars Boom had hier liever de oude kasseiweg gezien. Helaas, het was geen 
beschermd straatbeeld en een kasseiweg nodigt niet bepaald uit om eens lekker te gaan 
golfen. Na de Duikse Hoef namen wij de brug richting de Loonse en Drunense Duinen. De 
stukken heide kwamen mondjesmaat in bloei. De zandverstuiving had weer eens een andere 
vorm aangenomen. Het was druk met wandelaars. Het terras van de Rustende Jager was 
nog leeg. De weg langs de vennen was van een biljartlaken voorzien. De bananenstop wordt 
in de zon gehouden. Na het viaduct over de A58 schampten wij de Moergestelse Broek.  



Deze voormalige dotterbloemhooilanden zijn rond 1950 ontgonnen en ontwaterd om 
landbouw mogelijk te maken. Voor die tijd was dit voor weidevogels één van de belangrijkste 
natte natuurgebieden in de wijde omtrek. Moergestelse Broek is nu opnieuw natuurgebied. Al 
heeft het nog niet de allure van vroeger. Natuurmonumenten wil in haar percelen de 
grondwaterstand verhogen, zodat het gebied weer natter en dus aantrekkelijk wordt voor 
weidevogels als grutto en kievit. Door te maaien en het maaisel af te voeren ontstaan schrale 
graslanden. Er is een aanzienlijke kans dat hier ooit weer bloemrijke hooilanden liggen. 
In Moergestelse Broek ligt het rechtgetrokken beekje de Rosep, dat naar Kampina en de 
Oisterwijkse Bossen en Vennen stroomt. Plaatselijk heeft de beek zijn oude slingerende loop 
teruggekregen. 
Bij de sluis rechts af het tweerichtingenfietspad, met de vele paaltjes, op. Aan tegenliggers 
geen gebrek. In het kanaal is het ook een drukte van belang. En dan in het zicht van de 
laatste meters van het fietspad het geluid van botsende stuurbochten, gevolgd door het 
schurende geluid van frames over het asfalt. Ik kan Theo nog net ontwijken en ik dwing de 
fiets juist voor een robuuste eik tot stilstand. Voor mij is het goed afgelopen. Maar voor Theo, 
Maikel en Rob niet. De schade werd opgenomen. Om het achterwiel vrij te laten lopen 
moesten de remblokjes verwijderd worden. Telefoonnummers uitwisselen en met gemengde 
gevoelens verder. Theo nam met Bert de kortste weg langs het kanaal naar Oosterhout. Wij 
vervolgden de geplande route. Richting de weg achter het vliegveld werd nog een 
geanimeerd gesprek gehouden over korte, midden en lange golffrequenties en de daarbij 
behorende amplitudes. Bij de kruising van de Ridderstraat en de Keiweg bleek maar eens 
hoe hardleers wij zijn. Links passeren om meteen scherp rechtsaf te slaan. Mazzel dat de 
gepasseerden net op gang kwamen nadat het verkeerslicht op groen sprong.  Na het 
douchen hing de secretaris al aan de lijn. 
 
Zondag 27 juli Den Hout – Den Hout – Den hout 
Drie crises tegelijkertijd vraagt veel. 
Wat een verrassing in Den Hout. Zestien eigen leden, vier gastrenners en gastrenster Karin, 
voor haar zou het nog een memorabele dag worden. 
Bert had een deel van zijn familie zover gekregen dat ze al om 06:30 uur vanuit Weert waren 
vertrokken om met ons mee te rijden. Een en ander was een keer tijdens nachtelijke uurtjes 
onder het genot van een beperkte hoeveelheid gerstenat afgesproken. Vol goede moed op 
pad. In een rustig tempo om de spieren langzaam op te warmen. In Chaam stonden de 
hekken al klaar voor de Acht. De Kneut in Ulicoten was nog gesloten. Via landelijk gebied 
werd de grens gepasseerd. Dodemansdraadroute. Na Wortel een fietspad dat enige 
concentratie vergde. Er werden, zoals later bleek, wat profetische woorden gewisseld. 
Een viertal autochtonen werden ingehaald. Ineens was het daar. Het fietspad lag bezaaid 
met frames en met mensen. Jan de R reed over een been, Hans kwam in het gras terecht, 
Erik zag het beton van dichtbij. Bloed gutste bij Karin uit de kin, en uit de bovenlip. Haar 
shirtje kreeg plaatselijk het uiterlijk van een operatieschort.  Een Belgische mevrouw had een 
hoofdwond waar het bloed uit sijpelde. In een fractie van een seconde is er chaos waar 
zojuist nog gemoedelijkheid heerste. Helpende handen schoten toe. Uiteindelijk werd de 
tocht voortgezet. De Belgen vervolgden ook hun weg. Na Merksplas werd het tijd voor het 
terras van D’n Anker. De uitbaatster was meteen door haar voorraad appelpunten en 
apfelstrudel heen. Langs het kanaal naar Rijckevorsel. Hier werd De Beer van Rijckevorsel 
opgepikt. Een lekke band van Peter v D haalde werd snel verholpen. Sterke handen hebben 
geen bandenlichters nodig. Richting Meersel Dreef liet Twan zien dat hij ook de kunst 
verstaat van in één alle lucht uit de band verspelen. Weer die sterke handen. En weer de 
pomp van Piet R. Zonder capriolen werd Bavel bereikt. Hier sloeg de vlam in de pan. Jan in ’t 
G maakte zijn faam van tempobeul waar. Het blijft een vraag hoe hij zou presteren op de 
tijdrit. Het stoplicht bij Dorst splitste de groep. In Oosterhout draaiden velen huiswaarts. Karin 
is nog naar de huisartsenpost geweest. Haar bovenlip en haar kin moesten gehecht worden. 
Haar arm is verbonden en ze heeft een tetanusspuit gekregen. Vier leden reden door naar 
Den Hout. Het Klösterke bleek gesloten. Frank ging toen ook naar huis. De twee Pieten 
gingen in op het aanbod van Twan om bij hem iets te drinken. Tevens konden wij zijn 
tulpenboom en zijn ginkgo (Japanse notenboom) bewonderen. 
 



Zondag 20 juli Om Den Bosch 
Als barbaren het voor het zeggen krijgen dooft het licht. 
Negen leden aan de start. Kijken wat Kees voor ons in petto had. Bert dacht dat wij de regen 
tegemoet gingen rijden, hij gaf de voorkeur aan een eigen route. 
Kees had zeer goed zijn best gedaan. Diverse natuurgebieden werden aangedaan. 
Zoals tussen Doeveren en Heusden de Hooibroeken.  
Het gebied bestaat uit bos en weide. Langs de dijk liggen circa twintig wielen, overblijfselen 
van dijkdoorbraken. Dijk en wielen zijn groeiplaatsen voor bijzondere plantensoorten. 
Vroeger overstroomde het hier regelmatig door de Maas. Het gebied ligt laag ten opzichte 
van de omgeving en is daarom heel geschikt voor berging van oppervlaktewater. Dit 
landschap met zijn bijzondere flora is kwetsbaar geworden omdat het gebied te droog is. Dat 
komt door gedaalde grondwaterstanden en minder aanvoer van voedselarm kwelwater. 
Vooral in de zomer, door droogte, wordt voedselrijk water van buiten het gebied aangevoerd. 
Dit is niet goed voor bepaalde bloemen en planten. In het gebied ligt een 400 jaar oude 
eendenkooi. Deze is belangrijk voor Natuurmonumenten. Het zomerpeil in de eendenkooi is 
0,4 m boven polderpeil. Voor de wateraanvulling wordt grondwater gebruikt. Dit moet 
veranderen omdat het zuurstofarme grondwater voor botulisme onder de watervogels zorgt.  
Via veel polderwegen en een kasseiweg met een klinkerpad ernaast kwamen we in Engelen. 
Hier werd het Engelermeer aangedaan. 
De plas is waarschijnlijk een restant van een oude stroomgeul van de Maas van vóór de 13e 
eeuw.Voor het uitgraven van de Bergsche Maas in het begin van de 20e eeuw, werd bij hoge 
waterstanden van de Maas het systeem van de Beerse Maas gebruikt om het overtollige 
water via de Beerse Overlaat af te laten vloeien. Dat stroomde dan vanaf Grave naar 's-
Hertogenbosch en belemmerde de afvoer van het water van de Aa en de Dommel. Dit 
laatste water stroomde dan de Vughtse Gement in, deels naar het westen ten noorden van 
de Drunense Duinen in de richting van Waalwijk en het Oude Maasje, deels echter in 
noordoostelijke richting voorlangs de keerdijk van Vlijmen naar Bokhoven, waar een overlaat 
het water alsnog in de Maas kon doen stromen. Een deel van de stroomgeul van die laatste 
route bleef permanent met water gevuld en heette het Engelermeer. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de plas gebruikt voor uitgebreide zandwinning, daardoor vergroot en 
uiteindelijk ingericht als recreatieplas, met uitzondering van het ondiepe noordelijk gedeelte 
dat een natuurgebied werd. Al vlak na de zandwinning werd het Engelermeer zeer geliefd bij 
windsurfers, een sport die op dat moment nog in kinderschoenen stond. Verdere 
zandwinning vindt plaats tot 2012 en gaat gepaard met vergroting van de plas tot meer dan 
100 ha. 
Na Vlijmen aangetikt te hebben doemde het volgende natuurgebied, de Moerputten, op.  
De naam geeft aan dat het een moerassig gebied is, ter plaatse loopt een verlande 
prehistorische rivierbedding waarin sterke veenvorming heeft plaatsgevonden. De veenlaag 
was dik genoeg om te worden ontgonnen. Zo ontstonden twee plassen, de Lange Putten, 
waarover nu de grote Moerputtenbrug ligt, en een kleinere, de Moerput. Sporen van 
veenontginning zijn nog te zien in het landschap, zo zijn er talrijke legakkers. Het waterrijke 
gebied maakte eeuwenlang deel uit van de inundatiezone rond 's-Hertogenbosch. Dat 
betekende dat als het militair noodzakelijk werd geacht het waterpeil nog verhoogd moest 
kunnen worden. De aanleg van een spoorweg in het laatste kwart van de 19e eeuw was 
daarom alleen mogelijk als de spoordijk ter hoogte van de Moerputten werd onderbroken 
door lange brug op pijlers. De Moerputten bestaat uit veel verschillende terreintypen. Er zijn 
hooilanden, rietvelden, moerassen, open wateren en wilgenstruwelen. Het gebied heeft een 
rijke maar kwetsbare flora en fauna. Men vindt er reeën, vossen en zeldzame vogels als 
waterral, blauwborst en zomertaling. In het gebied is een geslaagde poging gedaan het 
pimpernelblauwtje, in Nederland uitgestorven vlindersoort, te herintroduceren. Op de pijlers 
van de Moerputtenbrug zijn korstmossen, bladmossen en muurvarens te vinden, waaronder 
de in Nederland zeldzame en beschermde steenbreekvaren. Elders in het gebied liggen 
enkele van de weinige oorspronkelijke blauwgraslanden in Nederland. 
In een gestaag tempo verder naar Cromvoirt om vandaar via De Loonse en Drunense 
Duinen huiswaarts te gaan. 
De ontstaansgeschiedenis van de Loonse en Drunense Duinen is een samenspel van 
natuurlijke processen én menselijk handelen. 



Gedurende de barre poolwinters van de laatste ijstijd waaide zand en leem uit het noordelijk 
gelegen Maasdal. Hierdoor ontstonden zandruggen op verschillende plaatsen in Brabant. 
Een zacht glooiend landschap, met afwisselend hoge zandbulten en laag gelegen 
leemhoudende bodems, vormde het beeld van het toenmalige landschap. Hier tussendoor 
kringelden vele laaglandbeekjes ook wel Ley genoemd. De dekzandrug van de Loonse en 
Drunense Duinen werd omringd door moerassen. In het noorden en westen lagen de venen 
van de Langstraat en Kaatsheuvel, ten zuiden en oosten de beekdalen van de Zand- en 
Broekley. 
Al snel werden de randzones van de huidige duinen bewoond. Toen de mens in de 
Middeleeuwen veel van de natte gebieden ging ontwateren en bewerken, verdroogden de 
hoge gronden van de zandrug. Door deze schrale en droge bodem hebben boeren zich in 
het verleden tot het uiterste moeten inspannen om hun gronden productief te houden. Om de 
zandgrond vruchtbaar te maken werd deze op diverse manieren bemest, maar deze 
methode bleek funest te zijn voor de kwetsbare omgeving. 
Het stuivende zand heeft er ook voor gezorgd dat er een totaal ander landschap kon 
ontstaan. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat de bedding van het riviertje de Zandley aan 
het einde van de laatste ijstijd dichtstoof. Hierdoor ontstond een veel natter gebied 'De 
Brand'.  
Vlak voor ’s-Gravenmoer kreeg Robert nog te maken met een hongerklop. Wat voedsel, 
dextro en drinken deed wonderen. 
Bert mag spijt hebben dat hij een eigen route heeft gekozen. Deze route heeft zijn plaats op 
de kalender voor volgend jaar ruimschoots verdiend. 
 
Zondag 13 juli viaductentocht 
Indien de zwakste schakel telkens verwijderd wordt blijft er geen ketting over. 
Buienradar is al net zo betrouwbaar als financiële mensen 
Was men bang voor de voorspelde regen , of was het de korte nacht na het behalen van 
brons in Brazilië?  Feit is dat we slechts met zessen aan het vertrek stonden. Bert besloot al 
zeer snel een eigen rondje te rijden, hij wilde deze middag niet volledig uitgewoond op de 
bank zitten. De viaductentocht werd uiteindelijk met vijven volledig gereden. Via Terheijden, 
even last van een heuse grindbak, naar De Elsakker, langs De Haagse Beemden naar Het 
Liesbos. Met de hulp van bits en bytes was Jan de R een perfecte reisleider. Jammer van de 
fijne regen die zo nu en dan wist te ontsnappen uit de grijze gevangenis boven ons. Met een 
blauwe hemel zou dit een schitterende dag geworden zijn. De viaducten werden 
aaneengeregen. Twan ging voor de bolletjes trui. Ik reed iedere keer bij de eerste vijf. Jan de 
R, Ad C en Kees reden als diesels. Een mooi strak tempo dat gelukkig ruim onder de dertig 
lag. Vandaag zelfs in voor mij onbekende gebieden geweest. Het gebied van de 
Hooydonken en de Verdaasdonken verkend. Vele lanen met majestueuze eiken. 
Landhuizen, vergezichten, kabbelende beekjes, al met al een genot voor het oog.  Met de 
thuishaven in zicht toch nog wat ommetjes, het aantal viaducten kwam op 23. Een rit die zijn 
plaats in het routeschema dik verdient. De thuisblijvers mogen spijt hebben. 
 
Zondag 06 juli Heusden (Twan) 
Door de lange zit van de kwartfinale van het Oranje voetbal elftal tegen Costa Rica en het 
vermeende slecht weerbericht waren slechts 6 renners aanwezig om te vertrekken naar 
Heusden. Via Raamsdonksveer en de brug bij Keizersveer ging de route naar Dussen, 
Meeuwen, Drongelen en Genderen. Met een van de vakantie teruggekeerde Kees Rijvers 
als ritleider en Ad Caron als ijzersterke koptrekker viel er over het tempo niet te klagen. Ary 
vond het zelfs fantastisch en bleef dit als een hangende grammofoonplaat diverse malen 
oreren. Gert Jan Droge viel hierbij in het niet.  
Niet zo zeer de regen en wolken maar de wind bleek deze dag het weer element dat de 
benen deed pijnigen. Bert had, zoals hij zei, door het moeten meetorsen van wat extra 
pakken suiker het meeste last van de wind. Beschutting zoeken in de groep was door de 
beperkte bezetting lastig dus met een extra tandje erbij, een mooi gemiddeld en stabiel 
tempo en extra zweetdruppeltje, kwamen we ruim voor 9.45 uur aan bij de brug van 
Heusden. Wie niet sterk is, moet slim zijn, riep Ary en stelde daarom voor om via 
Giersbergen, de Loonse en Drunense Duinen, Loon op Zand, De Moer, Dongen, ´s 



Gravenmoer richting Oosterhout terug te rijden. Dat Ary niet alleen slim is, bleek in de polder 
tussen De Moer en Dongen. Op de Fazantenweg plaatste hij de eerste demarrage en na een 
counter van Twan, volgde een tweede. Bert en Rob werd dit fataal want beide rijders hebben 
we niet meer teruggezien ondanks een stop in ´s Gravenmoer en een hergroepering van de 
4 andere rijders. Een lekke band of andere route kan wellicht eten in het roet hebben 
gegooid? 
Tussen Oosteind en Oosterhout bleek Ary na enkele trainingstochtjes vanuit Enschede en 
Goes de Cancellara van WTC. Ook Twan pushte het tempo nog omhoog met een 
demarrage maar uiteindelijk kwamen we net na 11 uur gegroepeerd aan in Oosterhou 
t. Met dik 65 kilometer op de teller en enkele pakken suiker lichter kon iedereen voldaan 
terug kijken op deze rit.  
 
Zaterdag 05 juli 
Het liedje van Saskia en Serge, zomer in Zeeland, kwam vandaag niet in de hitlijsten voor. 
Rob de Nijs werd weer van stal gehaald. Mogelijk later in het seizoen een herkansing. 
 
Zondag 29 juni Arendonk 
Geen gloren zonder De Morgenster. 
Slechts negen leden aan het vertrek. Angst voor het voorspelde slechte weer? Overigens 
kwam dat niet echt uit de verf, het zou in de loop van de middag fors moeten gaan regenen. 
Blijkt maar weer dat de voorspellers ook gewoon brood eten en ’s-Morgens de roep van de 
natuur volgen. Even polderen en het werd Arendonk. De twee Jannen verrichtten veel 
kopwerk. Waar halen zij de energie toch vandaan? Robert reed als een vorst op zijn nieuwe, 
in de clubkleuren gespoten, fiets. Op veel plaatsen was het wegdek vochtig. Boven ons 
groeiden onbeduidende wolkjes uit tot ware wolkenkrabbers die een steeds donkerder tint 
grijs aannamen. Op één of andere manier wisten wij de buitjes te omzeilen. Bij het kanaal 
van Dessel naar Schoten de bananenstop. In Eel een afslag gemist, dan maar over Ravels. 
Twan had vandaag de eer de enige lekke band te hebben. Aan bakboordzijde neemt de 
lucht de gewraakte ISIS-kleuren aan. Hopelijk worden wij niet het slachtoffer. Wij gaan voor 
de kortste weg naar Oosterhout. Binnendoor via de Bedaffen naar Alphen. Dan krijgt een 
afzwaaier van de zwarte troepen ons toch te pakken. Wat later weer zon. Achter het 
vliegveld een trap na van het zwarte gevaar. Een aantal doet het regenjasje aan. Tegen half 
één zijn wij thuis. Erik wat later. 
 
Zondag 22 juni IJzeren Man 
Als publiek verwordt tot privaat, verwordt altruïsme tot egoïsme. 
Bert was weer van de partij. Hij stond weliswaar nog wat onwennig op de benen. Eind van 
het jaar zoekt hij het zilte nat weer op. Mary was er ook. Mary heeft een vraag. Wie helpt 
haar aan een mooie Friese naam voor haar raszuivere Friese Stabij. Het is een teefje en de 
naam moet met een “S” beginnen. De stabij of stabyhoun is een staande, opjagende en 
apporterende vogelhond, mollenvanger en waakhond. De stabij komt, evenals de 
wetterhoun, uit Friesland, uit het Friese Woudengebied (het oosten en zuidoosten van 
Friesland). Het is een van de 11 Nederlandse rassen. Vermoed wordt dat hij afstamt van de -
ooit door de Spanjaarden mee naar Nederland genomen- spaniëls en daarna verder is 
ontwikkeld in Nederland. Verwant aan de stabij zijn de Drentsche patrijshond en de Kleine 
Münsterländer, die vermoedelijk ooit van dezelfde spaniëls afstamden, maar die net in een 
wat ander gebied en voor andere doeleinden gefokt zijn. 
De weg naar de IJzeren Man is bij iedereen genoegzaam bekend. Geen noemenswaardige 
problemen onderweg. Het starttempo had iets minder gemogen. Eerst op je gemak warm 
draaien was er niet bij. 
De IJzeren Man, genoemd naar de stoombaggermolen die hem groef, is een recreatieplas in 
de bossen bij Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. 
Voor de stadsophoging van de wijk Het Zand tussen het station en de binnenstad van 's-
Hertogenbosch, plusminus 1890, werd op deze plek zand gewonnen. Daarvoor, rond 1868, 
werd ook al zand afgegraven dat gebruikt werd bij de aanleg van de Kuilenburgse spoorbrug 
(Culemborg), toen met zijn 150 meter de langste spoorbrug van Europa. Met het zand 
werden de hoge spoordijken aangelegd die nodig waren om met deze brug, bestaande uit 



één boog, over de Lek te komen. Het afgraven gebeurde in eerste instantie met handkracht. 
Met scheppen werden kruiwagens gevuld, waarmee het zand naar een zandtreintje werd 
gebracht die het zand afvoerde. Later werd een stoombaggermolen gemaakt, die ook 
geschikt was om op het droge zand af te graven. Deze stoombaggermolen kwam in Vught 
terecht. De arbeiders gingen daarop in staking, bang dat deze baggermolen, die zij inmiddels 
de scheldnaam "De IJzeren Man" hadden gegeven, hun werk zou overnemen en zij hun 
baan zouden verliezen. De toenmalig aannemer van spoorbruggen, Nicolaas van Haaren, 
wist de arbeiders gerust te stellen en de staking was ten einde. 
Na voltooiing vulde de grote zandput zich langzaam met grond-, wel- en regenwater. De 
waterplas en de omliggende grond bleven eigendom van aannemer Van Haaren. In 's-
Hertogenbosch en omgeving werd het weldra bekend als "Het Gat van Van Haaren" en "De 
IJzeren Man". De eerste naam is nauwelijks nog bekend, maar de scheldnaam die de 
arbeiders de baggermolen hebben gegeven, is blijven bestaan. Alleen familie en kennissen 
van Van Haaren konden gebruikmaken van de recreatiemogelijkheden van het gebied. Rond 
1930 werd de plas en de grond verkocht en kwam er een natuurzwembad en een hotel aan 
de oever. Tegenwoordig is de IJzeren Man dan ook tot in de verre omgeving bekend als 
toeristische trekpleister. 
In het begin bestond de IJzeren Man nog uit evenwijdige stroken 3,5 meter diepe 
watergeulen met daartussen ruggen van zand die even onder het wateropppervlakte lagen, 
waarop de baggermolen reed tijdens de afgravingen. Destijds kon men daar zwemmen en bij 
iedere rug gaan staan. Door verzanding is de plas tegenwoordig gemiddeld niet veel meer 
dan 1,5 meter diep, zodat er nog net gezeild kan worden met kleine midzwaardboten. Alleen 
in het midden zijn nog enkele plaatsen met een diepte van 2 meter. Het ondiepste punt ligt 
aan de kant van Cromvoirt waar hij nog slechts 40 tot 75 cm diep is. In het midden ligt een 
klein eilandje. Het eilandje is het enige wat herinnert aan een smalle dijk. Vroeger waren het 
namelijk twee meren naast elkaar. 
De bananenstop was bij de vennen in Oisterwijk. Ad C rijdt in de vorm van zijn leven. Na het 
Alpenavontuur toont hij vormbehoud. Vanaf De Moer pikte een toerrijder aan die vanuit 
Roermond onderweg was naar Waspik.  
Wat discussie over lepelaars en pelikanen. Om een horloge te krijgen hoef je geen 
communie te doen. Kun je van biljarten geblesseerd raken aan je knie? 
Al met al een prettige zonnige rit. 

Zaterdag 21 juni 2014 Limburgs Groen (Jan in ’t Groen) 

We zouden uiteindelijk met 4 renners naar Limburg gaan voor de rit Limburgs Groen. Jan de 

R., Erik K., Niek Z. en ondergetekende. Gelukkig sloot er op het laatste uur nog een renner 

bij, Klaas H. reed ook mee. Dit jaar was het vertrek op een andere camping, namelijk, 

Camping Grensheuvel, Noorbeek, Zoals gebruikelijk, eerst op het terras een overheerlijke 

(en vol met energie) Limburgse vlaai met koffie. De 5 renners lieten het heerlijk smaken. Dus 

gereed voor de start, gelijk een flinke afdaling van 10 %, heerlijk, richting Slenaken, de 

Loorberg, en Epen met wisselend op en af. Bij Camerig, daar begon het echte werk, de 

Eperheide. Een mooi klimmetje om er in te komen. Via het Belgische Gemmenich naar het 

Drie Landen Punt, Vaalserberg. Even rondkijken bij de toren en daarna door via Vijlen naar 

de Gulpenerberg, pittig ding. Volgende obstakel was de Kruisberg (Wahlwiller). Via Eys de 

Eyserbosweg op, met op de top in ´t bos ca. 18% en aan de andere kant weer naar 

beneden, via Eys, naar Simpelveld. Waar we al vaker bij hetzelfde terras onze koffie hebben 

gebruikt. Na de pauze op naar de Huls, een scherprechter, zeker binnen 5 minuten na de 

pauze. Door naar de Fromberg en via Ransdaal naar Klimmen. Een ommetje via Hulsberg, 

reden we Valkenburg binnen, waar ons camping in Noorbeek.Lekker op het terras nog wat 

genuttigd en nagepraat over de heuveltjes. Iedereen ging voldaan naar de Cauberg wacht. 

Alle vijf vol gas naar boven om alle toeristen te laten zien dat we niet onder doen voor de 

profs. Tevens gingen er een aantal deelnemers hard rennend mee omhoog, zij deden 

namelijk aan een wedstrijd CAVE Running mee. Bovenop de Cauberg, via Sibbergrubbe 

naar Schin op Geul voor climax van de dag, de  Keutenberg op. Even terugschakelen in de 



bijna haakse bocht om de 21% aan te kunnen. Iedereen tot boven en terug via IJzeren naar 

Vilt, om langs Berg en Terblijt de Geulhemmerberg te bedwingen. Daarna als een prof met 

een snelheidje van 45 km/h afdalen naar Maastricht. Op naar de Bemmelenberg. Via Cadier 

en Keer naar Gronsveld en de laatste echte klim, de Savelsbos, terug naar huis.   

Zondag 15 juni Numansdorp 
De Egyptische Isis is te prefereren boven de huidige ISIS in het Midden Oosten. 
Drie leden aan de Warande, de vierde werd opgepikt bij de Teraalster Brug. Het was gissen 
naar de reden van deze lage opkomst. Het weer was goed, alleen veel gemene wind. Toch 
maar op weg naar Numansdorp, zou best wel eens zwaar kunnen worden. Na De Kiltunnel 
sloot een toerrijder uit Hoeven aan. Of hij mee mocht rijden. Geen bezwaar. De populieren 
langs de Sassedijk waren gekapt. Het sluisje schutte niet. De brug stond niet open. Veel 
kamille in de bermen. In Zevenbergen ging onze gast richting Etten Leur. Tegen twaalf uur 
waren wij thuis. Nog gesproken over de tijdrit. Iedereen heeft een puike prestatie geleverd, 
vele persoonlijke records zijn aangescherpt. Van Erik en Jan de R waren de kwaliteiten 
bekend. Maar Ad C en Jan de J zijn boven zichzelf uitgestegen. Hoe hebben zij dat voor 
elkaar gekregen? Duistere machten, speciaal eten of een goed achterwiel? 
 
Maandag 09 juni Tonnekreek 
De tijd heeft ook vat op The Rolling Stones. 
Bert is zijn zeebenen nog aan het testen. Voor zijn vertrek naar het ruime sop vroeg hij mij of 
ik de rit over wilde nemen. Erik oppikken in Terheijden. Daar waar de weg nog vochtig is 
onder het gebladerte is het een waar paradijs voor exhibitionistisch aangelegde slakken. 
Via de gebaande paden naar Fijnaart. De Appelaarse dijken naar Oudemolen. Via een 
kaarsrechte polderweg stootten we door naar het Hollandsch Diep. Nog een paar meter en 
daar ligt Tonnekreek. 
Tonnekreek is een gehucht met circa 60 inwoners in de gemeente Moerdijk in de 
Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het bestaat uit één L-vormige straat, genaamd 
Tonnekreek, gelegen in de polders tussen Klundert en Willemstad. Er zijn verschillende 
akkerbouwers en veehouders te vinden. 
Het gehucht is genoemd naar de gelijknamige kreek waaraan het is gelegen. De (16e-
eeuwse) naam van deze Tonnekreek wordt verklaard uit een bebakening met tonnen in de 
tijd dat deze stroom in open verbinding stond met het Hollandsch Diep. 
Van de brand bij Shell merkten wij niets meer. Onder de dijk langs naar Drimmelen. 
Jammer voor Jan v G, het was een uitgelezen rit voor hem. Tegen Den Hout begint het 
benauwde weer Theo op te breken, zijn interne pomp moet een te hoog toerental draaien. 
Ary en ik laten de groep lopen en blijven bij hem. Ruim voor het onweer, dat achteraf niets 
voorstelde, waren wij thuis. 
 
Zondag 01 juni Nispen 
Soms is de wil in het hoofd aanwezig, maar niet in de benen. 
Vandaag staat voor onze secretaris een nostalgische rit op het programma. Eerst moeten we 
echter door het zuur van de aanlooproute. Alhoewel zuur. Het fietspad door de Haagse 
Beemden wordt overschaduwd door witte abelen ook wel zilverpopulieren genoemd. Het is 
een boom uit de wilgenfamilie. Opvallend was het zeer sterke rijden van Robert V, wat een 
progressie heeft hij doorgemaakt. Hij blaakt van het zelfvertrouwen en schuwt zelfs het 
stevige kopwerk niet. Petje af voor hem.  
Na prinsenbeek ging het richting Etten Leur. Hier staan langs het fietspad forse groepen 
adelaarsvarens. Na Sprundel begon het echte genieten. Schijf en via De Zoek richting 
België. De Zoek is een oud verveningsgebied. Een ander verveningsgebied was De Plas. 
Aan de turf uit dit gebied dankt Schijf zijn naam. Werd de turf van De Zoek in blokken 
gestampt, de turf van De Plas was taaier en werd in platte schijven gestampt.  
Theo was even de kluts kwijt, hij reed zonder het te weten al een poos in België. Het 
geboortehuis van Piet v G is nu een bejaardentehuis. Je eindigt waar je ooit begonnen bent. 
De ouderlijke boerderij is stevig onder handen genomen. Zijn schoonzus liep over het erf 
richting de waslijn. Ze heeft ons waarschijnlijk niet gezien. Dat Piet v G dit gebied op zijn 



duimpje kent bleek uit de gekozen landelijke binnendoorweggetjes. Dit is een route die we er 
zeker in moeten houden.    
 
Zondag 25 mei Duin en Maas 
Mals fruit gedijt in gedeelde vrijheid. 

De zon had de wekker gezet. Tien leden en een gastrenner, de vermoedelijke vader 
van kleinkinderen van opa Rien, stonden aan het vertrek. Men had er zin in. De twee 
J’s van vandaag namen de kop. In De Moer werden we uitgenodigd om ter kerke te 
gaan, er was weinig animo. Voor Loon op Zand een lekke band bij Ton K. Wij waren 
het voormalig jachthuis van Landgoed Huis ter Heide reeds gepasseerd.  
Het Landgoed Huis ter Heide is een natuurgebied van de Vereniging 
Natuurmonumenten. De grootte van het gebied is ongeveer 650 hectare. Het 
noordelijke gedeelte van het gebied bestaat vooral uit bos, terwijl het zuidelijke 
gedeelte, Loonse Heide genaamd, vooral vennen en landbouwpercelen bevat. Het 
doel van Natuurmonumenten is de ongerepte natte heide, zoals die hier in 1940 
zichtbaar was, weer terug te krijgen. Flora en fauna als de waterlobelia, de 
klokjesgentiaan, de zonnedauw, de heikikker en de vinpootsalamander zijn hier te 
vinden. Ook grazen er Schotse hooglanders, om te zorgen voor een grotere variatie 
aan begroeiing. Het gebied bevat een landhuis uit 1864. De talrijke munitie-
opslagcomplexen die eveneens in het gebied lagen werden opgeruimd. De 
toponiemen: Galgeneind en Galgenbaan verwijzen naar het galgenveld dat zich hier 
eens bevond. Hier werden de lijken tentoongesteld van onder meer de leden van een 
bende die in de 18e eeuw de omgeving van Loon op Zand onveilig maakte. 
Theo en Rien spotten een dryocopus martius (zwarte specht). Moet voor hen een 
gelukzalig moment geweest zijn omdat deze specht zeer schuw is en zich zelden 
vertoont. Binnen het kwartier was de binnenband verwisseld. In Loon op Zand 
werden we een keer vergeefs uitgenodigd de kerk van binnen te bekijken. Vanaf De 
Rustende Jager in een rechte lijn, althans op de kaart, naar de brug van Heusden en 
de brug over het Heusdens Kanaal om tenslotte links af te slaan voor de toeristische 
route langs de Afgedamde Maas. Halverwege de bananenstop. Aan de enen kant 
van de weg stond de steenfabriek aan de andere kant een boerderij met een 
verminkte rieten kap, veel riet had plaats gemaakt voor zonnepanelen.  
Vanaf Woudrichem gaat het echt richting Oosterhout. De twee J’s zitten nog steeds 
fier op kop. Hoe zouden zij door de controle komen? Volgens mij zijn het gewoonweg 
oermensen met oerkrachten. Het uitbundige zonnige weer zorgt er vandaag voor dat 
de fysiotherapeuten morgen voldoende klandizie hebben om alle overbelaste 
nekspieren weer in het gareel te krijgen. 
 
Zondag 18 mei Loenhout (Piet v G) 
Vandaag konden we maar liefst kiezen uit drie afstanden: La Trappe met de auto (120 km), 
La Trappe vanaf de Warande (170 km) of gewoon naar Loenhout (85 km). 
Omdat ik een week of drie geen fiets had aangeraakt koos ik wijselijk voor de laatste optie. 
We vertrekken altijd precies op tijd; Bas kon gelijk doorrijden. Met de wind mee, tegen de zon 
in en met Jan in’t G op kop bereikten we met ons elftal vlot het Belgische grondgebied. 
Precies halverwege bij de rotonde na Hoogstraten was de bananenstop. Het pelotonnetje 
brak gelukkig niet in tweeën want de mensen die geen banaan bij zich hadden stopten ook. 
Bas, altijd in de weer voor een beter milieu, verzamelde de schillen en deponeerde ze 
discreet in de kant van de sloot. In Loenhout reden we nog een plaatselijke omloop rond de 
kerk. Zo kon ieder thuis zonder te liegen vertellen dat hij echt in het centrum van Loenhout 
geweest was. Op de terugweg wind tegen, maar dat maakt voor Jan, de ritleider, geen 
verschil. Om beurten probeerden we een stukje naast hem voorop te rijden. 
De rit liep verder net zo gesmeerd als de ketting van Theo. Bijna terug in Oosterhout moest 
ik constateren dat niet alleen de spieren maar ook het zitvlees goed getraind moet blijven. 
Na ruim 90 km was ik weer blij dat ik thuis was na een mooie zondagochtendrit in de zon. 



 
Zondag 18 mei La Trappe 
De Europese Unie, een tweede Hotel California? 
Zes eensgestemde koppies aan de warande. Vandaag een tocht die een imposant verleden 
kent qua ontberingen en afzien. De wind zou nu eens in ons voordeel werken, althans dat 
was beloofd door de weerzieners. De bekende weg langs het kanaal op het zand naar Abdij 
Koningshoeven, met de kenmerkende torenspitsen. De flora in de bermen droegen nog de 
beschermende vochtige cocon die met het krachtiger worden van de zonnestralen opging in 
kringelende dampsliertjes. Wat kan het toch mooi zijn, als je het maar wilt zien. Inschrijven, 
bakje koffie of thee en op weg nadat eerst de jacks en beenstukken opgeborgen waren. De 
route liep omgekeerd aan de route van 2011. Niet te overmoedig van start gegaan. Al snel 
bleek dat Niek de scherpste ogen had, hij miste geen bordje en hij zag al van verre of we 
links of rechts af moesten. Als J. Nowee zijn serie nu zou schrijven zou de serie zomaar 
Zweepsoog kunnen heten. Even een geringe mate van ongerustheid, de Achelse Kluis stond 
niet als rustplaats op de route. Na Valkenswaard bij het riviertje De Tongelreep, in België 
heet het watertje Warmbeek, langs het vertrouwde verhuurpunt van kajaks. Op het fietspad 
over de Leenderheide was het oppassen geblazen voor imposante hoorns van de Schotse 
Hooglanders. Proefondervindelijk hebben wij vastgesteld dat je er op 20 centimeter langs 
kunt fietsen zonder dat zij zich bedreigd voelen. Het Trappistenklooster met een bezoek 
vereerd. De meeuwenkolonie van het Groot Malpieven en de Vaarvennen is verdwenen, met 
vakantie? Wij beginnen één voor één wat haarscheurtjes te vertonen. Bij de een groeien de 
scheurtjes uit tot een scheur bij de ander verworden ze tot een ravijn waarbij de Grand 
Canyon in het niet valt. Sommigen weten de scheurtjes snel te dichten. In Hoogeloon nog 
wat energie tanken en op naar het eindpunt. Jan, Ary en Niek nemen hier een blonde 
trappist. Volgende keer neem ik er ook een, zij vliegen waarlijk richting Oosterhout. Om drie 
uur vallen wij op de klep. Erik wat later, hij heeft vandaag het seizoensrecord gereden, 200 
kilometer. Hopelijk volgend jaar weer La Trappe, alleen dan een half uur later vertrekken. Het 
is en het blijft een mooie tocht door het deel van Brabant dat gesierd wordt met mooie 
boerderijen, deels onder de pannen, mooie vergezichten en een afwisselend landschap.  
 
Zondag 11 mei Met de wind mee. 
Zijn er overeenkomsten tussen Russische oligarchen en Westerse voetbalgarchen? 
De familiefietsdag valt dit jaar letterlijk in het water. 
Waren het twee gekken of waren het twee opportunisten die vandaag aan de warande 
stonden? Het wolkendek was weliswaar in vele tinten grijs uitgespannen met hier en daar 
een plukje wit en een minuscuul plukje blauw. Volgens buienradar zou het tot half elf droog 
blijven. Buienradar is net als menig politicus; betrouwbaarheid zit niet in de genen. 
Toch gaan Kees R en ik met goede moed op weg. De opzet is om dicht in de buurt te blijven. 
Lage aard en dan zien we wel verder. De zon prikt zelfs even door de wolken. De mais doet 
zijn best uit te groeien tot een puberplant. De velden dampen, de ondergrond is zompig. Nog 
een lusje langs de Rijense broek. Flaassendijk, de wind pal op kop. 
Flaas, vlaas of fles was vroeger een algemene benaming voor stilstaand water, een ven. Een 
dijk is een verhoogde weg die door de heide loopt of door een beekdal, waarbij de weg de 
beek loodrecht kruist. De Flaassendijk ligt in het verlengde van de Langendijk. Deze wegen 
lopen door een gebied dat van oost naar west wordt doorsneden door vier beken: de Donge, 
de Landscheiding, de Kleine Lei en de Grote Lei. 
Langs IJsboerderij De Jacobushoeve aan de Steenovensebaan. Hier wordt het echte 
ambachtelijke ijs gemaakt en verkocht. Op mooie zonnige dagen is dat een fietstochtje 
waard. Bij het naderen van de meubelboulevard begint het te regenen. Kees is bijna thuis. Ik 
rijd langs het kanaal. Stop onder het viaduct om het regenjasje aan te doen. Voor de malse 
regen ben ik ook thuis. De opportunisten hebben er geen spijt van. 
 
Zondag 04 mei De Heilige Eik 

Vandaag stond De Heilige Eik op het programma, echter Piet v G gaf er de voorkeur 
aan de economie van Portugal een opkikker te geven. Een alternatief was snel 
gevonden. Rondje Sliedrecht. Alleen Jan i t G vandaag in de korte broek. De zon 
speelde uitkruiperke (Veers voor verstoppertje). De temperatuur bleef lange tijd in de 



zone van het enkele cijfer steken. In één streep naar de Amer. Langs de romp van 
poldermolen De  Schuddebeurs, die in 1794 gebouwd is. De romp staat nu in een 
aangelegd stukje natuurgebied tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijk. Na de 
Moerdijkbrug is het wachten geblazen voor het gele ding. Dan de rust en stilte van de 
polder in. Het wintergraan heeft al een behoorlijk hoogte. Ander zaaigoed laat de 
kopjes boven de vruchtbare klei zien. Over een uitloper van het Zuid-Maartensgat 
richting de dijk langs de Nieuwe Merwede. Bij het pontje van de kop van het land de 
polder in richting de Drechten. De karakteristieke populieren zijn gekapt. Nu is het 
een kaalgeschoren polder. Na het Wantij langs de golfbaan, de spoorbrug over de 
Beneden Merwede. Langs het water in Sliedrecht naar de A15. In het uitgekomen 
zonnetje wordt een bananenstop ingelast. Na de brug van Gorinchem wordt 
Kozakkenboys met een bezoek vereerd. De houten brug bij de Vervoorne Molen is 
weer hersteld.  
De Vervoorne Molen is een poldermolen gebouwd rond 1700 aan de Schenkeldijk in 
Werkendam, in de gelijknamige gemeente. De molen had tot doel het bemalen van 
de Vervoorne Polder en verving een eerdere wipmolen. De grondzeiler is een houten 
achtkante molen, uitgerust met een scheprad met een diameter van 5,71 m. 
Tot 1934 heeft de molen de polder geheel op windkracht kunnen droogmalen, 
daarna is een elektromotor ingebouwd. De molen werd in 1965 buiten bedrijf gesteld. 
Tegenwoordig is de Vervoorne Molen maalvaardig in circuit. 
Na Nieuwendijk werd Bakkerskil opgezocht. Hier sloeg de hartslagmeter van Jan vd K op 
hol. Even stoppen. De kenners spotten twee buizerds in het zwerk. Ary wist zelfs te vertellen 
dat ze beiden geringd waren, het was dus een koppel. Erik wees ons nog op de 
kenmerkende vorm van de vleugels en de staart. Rond de klok van twaalf vielen wij thuis op 
de klep. De zon speelde inmiddels geen uitkruiperke meer.  
 
Zondag 27 april Giersbergen 
Een ongeluk zit in een scherp bochtje. 
De koepel bleef gesloten, geen plaats voor de zon. Kees leidde ons via de Overdiepse 
Polder, alwaar de boerderijen op terpen gebouwd worden, richting Doeveren. Richting het 
afwateringskanaal attendeerde Ton mij op een solitaire sturnus vulgaris die allerlei kapriolen 
uithaalde boven het weiland. Een blok verder voerde een vanellus vanellus een 
afleidingsdans op. Giersbergen lieten wij rechts liggen. Een alternatief houdt de geest 
flexibel. Op het wegdek een kilometerslang spoor van gelekte diesel, het was zelfs te ruiken. 
De lepus europaeus in het veld had er geen last van, hij of zij rende vrolijk over de wei. Dit 
keer geen reeën langs de bosrand, wel platgereden egels op de weg. Via een mooi 
binnendoorweggetje naar de vertrouwde route door de Drunense Duinen. De regionale 
solexclub hadden we even in het vizier. Wat een lucht verspreiden die pruttelhulpjes. Aan het 
wegdek was duidelijk te zien dat de regen haar nog een bezoek gebracht heeft. Via de 
dierenarts van Loon op Zand naar De Moer.  
Hier het juiste wiel kiezen, het zal niet lang meer duren eer het los gaat. En ja hoor. De Rosa 
trekt stevig door. Twan neemt te fel over. Twee paar turboballonkuiten van het kaliber XXXL 
is te veel van het goede. De energie in de benen verbleekt in de schaduw van de ambitie. 
Ary kan de sprong nog wel maken. Na de rotonde komt de groep weer samen. Oosteind 
wordt genegeerd. Na het viaduct over de A27 een niet te regisseren valpartij. Eén over de 
kop, de ander een forse schuiver. De saltomaker blijft een poosje, kreunend en steunend 
liggen. Niets gebroken. Kan weer staan en op de hurken zitten, buigen van de rug gaat 
moeizaam. Voorwiel heeft een forse slag, niet mee thuis te komen. Een auto is onderweg. 
Morgen en overmorgen zullen ze zeer stam zijn. Deze rit had een beter einde verdiend.  
Fred en Klaas zullen hopelijk snel hersteld zijn. 
 
Zaterdag 26 april Lek en Linge 
Is er bij de snaartheorie een deur naar een ander universum? 
De zon had een Oranje humeur. De ochtendkilte werd verdreven. Tien man aan het vertrek 
voor de eerste grote rit van dit seizoen. In gestrekte draf naar Gorinchem. Schelluinen, langs 



een kronkelend watertje omzoomd met statige bungalows met hun mooi aangeharkte tuinen 
richting Hoornaar. Langs de Giessen naar Noordeloos. Bij Ameide rechts af de lekdijk op. 
Het water staat laag in de rivier. In Vianen worden tijdens de bananenstop kledingstukken 
afgestroopt. Bij Culemborg verlaten wij de Lek. Op het landgoed Mariënwaerdt, in het zicht 
van de geurende koffie, de eerste lekke band.  

De geschiedenis van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt gaat terug tot 1129, toen er een 
Norbertijner abdij werd gesticht. De hoofdgebouwen van deze abdij waren te vinden aan ‘t 
Klooster, op de plaats waar nu het Huis Mariënwaerdt staat. De stroomrug waarop het klooster 
gebouwd werd lag als een eiland te midden van het lager gelegen land, dat het grootste gedeelte van 
het jaar onder water stond. De naam Mariënwaerdt betekent dan ook het eiland (waard) van Maria. 
Het klooster bevond zich in een gevarenzone, precies op de grens van de provincies Utrecht, Holland, 
Gelre (Gelderland) en Brabant, waar vaak werd gevochten en geplunderd. Het werd dan ook 
meerdere malen verwoest en weer opgebouwd. In 1567 maakten de vernielingen en plunderingen 
door de bendes van Brederode hier definitief een einde aan. Het landgoed stond daarna honderd jaar 
te koop, alvorens het in 1734 gekocht werd door A.O.R.F. graaf van Bylandt, de voorvader van de 
familie Van Verschuer, de huidige eigenaren. Hij bouwde het Huis Mariënwaerdt op de gewelven 
van de voormalige abdij, waarvan de kelders met kruisbogen nog steeds te bezichtigen zijn. 
Sindsdien is Mariënwaerdt steeds in rechte lijn vererfd, waarbij de gebiedsgrenzen ongewijzigd 
zijn gebleven. 

In Beesd was de Notenboom snel gevonden. Het pand zag er wat verveloos uit. Van het 
bijgebouw lag een aantal pannen in de goot. Een voorbeeld van achterstallig onderhoud? 
Afrekenen diende contant te gebeuren, pinnen was onmogelijk. Tijdens de verpozing 
ontstond spontaan de tweede lekke band. Nu was De Linge aan de beurt. Onderweg pikten 
we Kees Brabers op. Hij was op de terugweg van een rondje door het Groene Hart.  In 
Asperen ging hij op zoek naar een supermarkt, ook hij moet de inwendige mens koesteren.. 
Na Leerdam het vervolg van De Linge. Roeiterrein van Fred en Erik. Ary neemt een verkorte 
route na de Merwedebrug. We komen weer samen in de buurt van Hank.  
In Raamsdonksveer meldt Jan i t G dat zijn benen gevoelig worden. Ook hij heeft grenzen 
aan de motor. Iets na 15:00 uur waren we thuis. Erik K moest nog naar Terheijden. 
 
Maandag 21 april Boxtel’s proloog. 
Is donkere energie hetzelfde als zwarte magie? 
Achttien leden aan de start. Niemand had op deze ochtend pasta gegeten, de luiken voor de 
ogen bleven open. Waarheen deze proloog. Er was consensus voor Woudrichem, Wijk en 
Aalburg, Heusden en via Loon op Zand terug. Eerst wind van opzij, daarna wind tegen en 
tenslotte wind mee. Er werd zeer voortvarend vertrokken. Bij de rotonde van de Gamma een 
corrigerende opmerking. De landerijen richting Sleeuwijk lagen er sluimerend bij, ze 
ontwaakten rustig in het fletse ochtendzonnetje. De bermen werden geel gekleurd door 
bloeiende raapzaad, niet te verwarren met koolzaad. Beide horen tot de kruisbloemenfamilie. 
Raapzaad bloeit eerder dan koolzaad. Bij koolzaad zitten de knoppen van de ongeopende 
bloemen hoger dan de bloemen, bij raapzaad bedekken de bloemen de knoppen. 
Na Woudrichem langs de Afgedamde Maas en het Heusdens Kanaal. Het wateroppervlak 
kan wel wat Oil of Olaz gebruiken, het was rimpelig, teken dat er wind stond. Voor Wijk en 
Aalburg de bananenstop, tegenover een opknappertje. Twee kozijnen waren al vervangen, 
nu de rest van het huis nog. De consensus van het begin was na de brug bij Heusden 
verdwenen, wij zijn nooit in Loon op Zand aangekomen. De eersten gingen richting 
Doeveren, de vlam sloeg in de pan. Pindakaas met stukjes noot en honing geeft extra 
krachten. Twan en Fred teren op hun kuiten. Al had ik maar één zo’n kuit. Richting Sprang 
Capelle was de geboorte van de tweede groep definitief. Zowel A als B bereikten in formatie 
Oosterhout.  
 
Zondag 13 april De Beer van Rijkevorsel. 
Al eens over de waarnemingshorizon van een zwart gat gekeken? 
De ziekenboeg is aardig gevuld: Cuno, Hans, Kees en Cor verblijven momenteel in de boeg 
waar zij liever niet zouden zijn. Sterkte bij het herstel en tot spoedig. 



Zeventien leden, waarvan vijf in de korte broek, aan de start. De zon was nog niet voldoende 
uitgerust om het gevraagde werk naar behoren te vervullen. Heeft dit jaar al te veel overuren 
gemaakt. Eens breekt dat op. Het is net een mens.  
Chaam, Stijbeekse Beek, Ulicoten. Restarant De Kneut is aan te bevelen voor een 
gemoedelijk etentje. Een ommetje door het Gouverneursbos. Wij rijden een stukje van de 
dodendraad route. Tijdens WO I werd de grens tussen Nederland en België met een 
elektrische draad afgesloten. In het kader van de honderdjarige herdenking is een 
interactieve fietsroute uitgestippeld in dit deel van de grensstreek. 
Het Merkske en dan de oversteek naar Wortel. Kubistische vormen hebben in de 
architectuur hun weg gevonden. Een trimster in een fluoriserend jack maakt de jogbeweging 
op een passeerhaven. Voor de eerste keer zien wij de ploeg van Martens Glas. Ter hoogte 
van de Bolkse Beek sluit een Zuiderbuur aan op een gewone fiets. Hij is met zijn wekelijkse 
tourke bezig zoals hij het noemt. Een slordige 60 km in een straf tempo vindt hij plesant om 
te doen. De devotie straalt van dit gebied, iedere baan heeft meerder kapelletjes. 
Vooraan in Rijkevorsel een bananen- annex aftapstop. Bij de kerk rechts af. Binnendoor 
richting industrieterrein Kluis. Om daar te geraken moest bij de Beer links af geslagen 
worden. De Beer is een brievenbus in de vorm van een opstaande beer. Inmiddels behoorlijk 
verveloos. Dat is van die beer uit Rusland niet te zeggen, die poetst zijn imago van harde op 
expansie gedreven inzichten op tot een formaat waar iedereen weer rekening mee moet 
houden. Zijn geopolitieke frustraties is hij aan het transformeren in geopolitieke hegemonie. 
Martens Glas is ondertussen weer aangesloten. Bij Radio Valencia hebben zij hun 
thuisbasis, de Trappist staat al koud evenals menig pintje.  
Op rechte banen heb je mooie vergezichten. Via Galder, een plaats waar zeer veel van 
Boxel’s wonen, gaat het naar Ulvenhout waar we een jaarmarkt moeten ontwijken.  
Na de Fazanterie links af de laan met in blad komende beuken. Het is hier dat Mary voor de 
eerste keer de beuk er vol ingooit. Met ferme, krachtige pedaalslagen doet ze de groep 
breken. Na Bavel zit ze stevig in de kopgroep.  
Vanaf Dorst zit alles weer bij elkaar. Vol bewondering wordt gesproken over de leidende 
nestor van deze rit. Hij heeft bijna de gehele tour op kop gereden. Waar haalt hij de kracht 
vandaan? Houdt hij kracht over door zijn vrouw te ontzien? Heeft hij de resetknop 
gevonden? Heeft hij thuis een vaatje met reservefietsbenen? We zullen het nooit weten, hij 
beroept zich op zijn zwijgrecht. 
 
Zondag 6 april Vennentocht (Piet v G) 
Het scherm van onze vaste geschiedschrijver bleef hardnekkig op zwart. Het is daarom dat 
ik vandaag als reporter ter plaatse zal functioneren. In het Vlaams vermits het Ronde van 
Vlaanderendag is. 
Wanneer ik bij de Warande toekwam stond er al een tiental coureurs ferm te klappen over de 
koers van de namiddag. 15 Flandriens begonnen aan de Vennentocht van Piet R. Er stond 
een stijve bries in de flank en spijtig genoeg hebben we de zon niet gezien. Bij de 
bergoppassage van de A58 kwam Twan even uit zijn pijp. De alternatieve kasseistrook van 
de Koestraat in Riel bracht geen schifting teweeg. In Goirle verkenden we zonder intentie de 
binnenstad, geen ambiance en alle magazijnen gesloten. Was er een mankement aan de 
Piet-Piet van Tom? 
Achter de bananenstop in Biest-Houtakker konden we bij Moergestel de A58 autobaan niet 
over geraken. Had onze ritleider bij de verkenning deze blokkade gemankeerd? We konden 
onze weg slechts vervolgen over een zandbaan met scherpe steenslag weggestoken in het 
mulle zand. Dat alleen Ary daar slachtoffer was van een bandbreuk was eerder een chance 
dan malheur. Hij was snel gedepanneerd en andermaal bleek de gedateerde gonfleur van de 
ritleider het aangewezen gereedschap om de rap gemonteerde tube weer van frisse lucht te 
voorzien. De smosregen vergrootte de heroïek van deze omloop. Goed voor den hof maar 
niet plezant voor de wielertoerist. 
Vanwege de ommetoer geraakten we in Oisterwijk vanaf een onvoorziene kant en het was 
daarom spijtig dat we de zo gekende vennen niet gingen zien. 
In de volle ontplooiing van de finale ontstond een tweede groep met dezelfde vitesse als de 
hoofdmacht. Robert had nog voldoende force in de benen, maar hij had ook schrik van te 
vallen vanwege de natte klinkers en slidderige macadam. Hij voelde zich meer op het gemak 



in een kleinere groep; de kans op een schuiver of accident is dan kleinder. Nooit verloor de 
groep de voeling met de staart van het peloton, al leek het of we aan de rekker zaten. 
Bij de nadering van de viaduct over de A58 bij de Heilige Driehoek, de Patersberg dus, liep 
ook mijn pijp leeg. Ik plafonneerde volledig. 
Toen ik na het stortbad op de BRT afstemde om getuige te zijn van de Hoogmis van 
Vlaanderen, kon ik nog net vernemen hoe Eddy Planckaert heel Vlaanderen geruststelde: 
Tom Boonen en zijn vriendin Lore hebben de vroeggeboorte van hun kindje goed verwerkt. 
Tom heeft weer goesting in de koers. Soms krijgt een mens meer wielerinformatie dan hij 
kan verwerken. 
Nog voor de tien koplopers de oude Kwaremont voor de eerste keer bereikt hadden, viel ik in 
mijne zetel van vermoeidheid in slaap. 
 
Zondag 30 maart Zondereigen 
Wanneer komt de eindkrak? 
Wie heeft er nog een portie geduld op zolder staan? Cuno en Hans kunnen meerdere porties 
goed gebruiken. De operatie bij Hans is geslaagd, hij mag alleen nog niet op zijn hand 
steunen. Fietsen en autorijden is er nog niet bij. Robert verliest vandaag zijn gedeelde 
koppositie aan Niek die bij de komende tijdrit wel eens voor een verrassing kan gaan zorgen. 
De gevestigde orde is bij deze gewaarchuwd. 
De zon trok zich niets aan van de zomertijd. Menigeen reed met kippenvel. Richting Chaam.  
Langs landgoed Hondsdonk, waarvan de geschiedenis teruggaat naar de eerste helft van de 
veertiende eeuw. Via de bekende, van niet al te best bestratingsmateriaal voorziene, 
binnendoorweg naar de hoofdweg tussen Meerle en Ulicoten. Bij de driesprong, viersprong 
en vijfsprong wordt de juiste weg genomen. Jan is hier goed thuis. In Zondereigen bij de kerk 
links af. Om uit te komen bij het nieuwe fietspad richting Baarle Nassau. Groepen fietsers 
zijn uit hun winterslaap ontwaakt. Van Boxtel hebben we zelfs twee keer gezien. 
De magnolia’s zijn ver uitgebloeid. Deze worden vaak, ten onrechte, tulpenboom genoemd. 
Een echte tulpenboom (liriodendron tulipiufera) is te vinden in Den Hout aan de Herstraat 44. 
Kenners ontdekten veel bloeiende krentenbomen (amelancier lamarckii). 
Twee kortstondige lekkages haalden het ritme niet uit de benen. Na Alphen werden we 
ingehaald door een ronkend, zwaar pruttelend geluid. Een groep op leeftijd met motoren uit 
de vorige eeuw haalde ons in. Triumph, BSA (waar was Tinus?) en BMW voerden de 
boventoon. Richting het vliegveld sloeg bij een deel de vlam in de pijp. Na het verkeerslicht 
hergroeperen en gezamenlijk naar Oosterhout.  
 
Zondag 23 maart Woudrichem 
Wanneer komt de eindkrak? 
Zal Rien het Raiffeissenlied nog kennen? 
Om kwart over acht regent het nog. Wat later wordt het droog. Toch maar naar de Warande, 
anders staat Twan alleen. Verbazing. Twan is er niet, niet nat genoeg? Fred en Erik zitten in 
de boot op een Amsterdamse roeibaan. Kees, Niek, Ad v D, Robert V, Theo en Theo staan 
vol van ambitie op het parkeerterrein. Naar boven kijken, buienradar bespreken. De route 
wordt omgelegd richting de Moerdijkbrug. In plaats van 75 km wordt het nu 50 km. 
Eensgezind op weg. Een gemene, sluwe en frisse wind op kop. Zure pap in de benen zorgde 
ervoor dat ieder viaduct een bezoeking werd. In Terheijden hadden de bomen een 
angstaanjagend marinierskapsel gekregen. Robert reed vrij en fris, hij nam opgewekt de kop 
en Theo kwam in de problemen. Misschien toch die windvangende snor eens afscheren. 
In de klaverpolder kregen we bezoek van een volwassen buteo buteo. Stil hangend speurde 
hij of zij de grond af op zoek naar een maaltje. Vlak voor de volgende bui bereikten we 
Oosterhout. Mazzel gehad vandaag.   
 
Zondag 16 maart Ontbijttocht 
Wie kan zich de oerknal nog herinneren? 
Wat een opkomst. Dit seizoen weer een record gevestigd. Goed geluimde gezichten gingen 
voor een rondje Slingerdreef, Ja, Rien had een schitterende , mooie en prachtige route 
uitgedokterd. Mooie doorkijkjes naar ontluikend groen, kabbelend water en ontbolsterende 
knoppen en knopjes. Steeds meer leden ontdekken de kwaliteit van de fietskleding van Lidl. 



Jammer dan Ton L wegens maagklachten vanaf Dorst de kortste weg naar huis moest 
nemen. Hopelijk niets ernstigs. Hij was gisteren al een beetje rillerig. Het wordt hopelijk geen 
structureel gegeven dat een lid voortijdig af moet haken vanwege fysieke klachten. Vorige 
week was namelijk Pieter al vroegtijdig omgedraaid omdat hij zich niet lekker voelde. De 
vutters en gepensioneerden discussieerden nog even over afgelopen donderdag. Het schijnt 
dat zij toen op de terugweg eerder een vliegbrevet dan een rijbewijs nodig hadden. In Den 
Hout mochten wij Cuno, Jan v G en Jan vd K nog verwelkomen. Fijn dat Cuno van de partij 
was. Het herstel gaat lekker, maar er is nog een lange weg te gaan. Geduld en 
doorzettingsvermogen zal op de proef gesteld worden. Er komen nog vele kruisingen waar 
een verkeerde weg ingeslagen kan worden. 
 
Zondag 09 maart Erik’s tocht “één”. 
Wie durft te verdwalen ontdekt nieuwe wegen. 
De secretaris had zich afgemeld, hij had last van een verrekking in de nek. Met dit 
uitzonderlijk weer voor de tijd van het jaar loop je een verrekking in de nek zo maar op, je 
kunt namelijk heel ver weg kijken. Onze Piet v G is een liefhebber van vergezichten. 
De temperatuur zat barstensvol epo, ieder half uur kwam er een graadje bij. Sommigen al in 
korte broek, sommigen in driekwart broek. Geen winterjacks meer. Erik had een tocht in 
gedachten waarbij de afstand danig onderhevig was aan inflatie. Op papier stond 50 km, de 
praktijk was behoorlijk meer. Een en ander hield in dat wij ook langer van het schitterende, 
mooie en prachtige fietsweer konden genieten. Een genot om na een jaar het stemgeluid van 
Mary weer tussen de wielen te horen. Fred en Ton ontwaarden nog een, op een paaltje 
langs de wei, soezende buteo buteo. Op een kruispunt een korte pauze zodat er wat 
gegeten en gedronken kon worden. Eric G liet zien dat hij de comedy-capers-achtige wijze 
van afstappen ook machtig is. Het blijft een mooi gezicht, vooral als het zonder kwetsuren 
blijft. De sleedoorn (prunus spinosa) stond in bloei. Een heester waarbij de blaadjes pas tot 
ontwikkeling komen na de bloesem. Het gele speenkruid, een oude naam is katteklootjes, 
sierde de grasranden richting Zevenbergen. Slingerend door Zevenbergen bleek dat de 
paaltjes wel erg dicht tegen het fietspad stonden. Jan v G moest het thuisfront bellen omdat 
het voor hem met een gebroken spaak niet meer mogelijk was om thuis te geraken. Geef mij 
maar een ouderwets wiel met veel spaken, dan mag er best een breken. Vanaf Made begon 
voor een beperkt groepje de afkoeling, in een rustiger tempo werd door hen naar huis 
gereden. In 2016 vaart een huwelijksbootje uit.  
 
 
Zondag 02 maart Carnavalstocht. 
Liever alcoholdamp in Oosterhout dan kruitdamp in Kiev. 
De nachtvorst had geen vat gekregen op het moreel van elf leden en twee potentiële leden. 
Vandaag een nieuw record gevestigd. Binnen vijf meter de eerste lekke band. De secretaris 
is niet alleen handig met de computer, hij is ook handig in het wisselen van een binnenband. 
Bij afwezigheid van Ton K werd een waardig alternatief op touw gezet. Met de zon in de 
ogen werd vertrokken richting Dorst en Bavel. De landerijen richting Chaam hadden geen 
last van droogte. De maisstoppels stonden deels in het water. Een vreemd gezicht water op 
het land bij een te lage grondwaterstand. Wie kan mij dat uitleggen? Voor Chaam richting 
Meerle en vandaar naar Ulicoten. Na eetcafé De Kneut linksaf richting Chaam. Halverwege 
was een variant op “Ruimte voor de rivier”, hier was het “Ruimte voor de sloot”. De zon heeft 
dit jaar duidelijk een trein eerder genomen, de temperaturen liggen boven het langjarig 
gemiddelde. Ruim op tijd voor de optocht bereikten wij het thuisfront.  
 
Zondag 23 februari Eerste poging (Piet v G) 
Uitgerekend op de verjaardag van de voorzitter van de toercommissie Piet R reden we de 
eerste rit van fietsseizoen 2014. Door de te verwachten verjaardagsvisite mocht Piet het huis 
niet verlaten en zo liep hij al gelijk een fikse achterstand in het opkomstklassement op. Ik heb 
hem, als vaste verslaggever van de zondagsritten, nog uitgenodigd om toch het verslag van 
deze rit te maken, maar daar zag de jarige geen brood in. 
Als standin-ritleider voor Ton K neem ik dan maar de taak op me om een kort verslagje te 
maken van "de eerste poging". Verwacht van mij niet een lyrische beschrijving van de 



ontluikende flora in een flauw voorjaarszonnetje zoals je van Piet gewend bent. Om dit 
verslag te lezen is ook geen kennis van het Latijn nodig; dat komt de komende weken weer 
wel. 
17 man aan de start inclusief good old Rob B en een beloftevolle jonge coureur Niels Z die 
een keer met ons meefietste. Nadat de groep door Niels op de foto gezet was, ging het via 
Rijen, Alphen en de Huisdreef richting Chaam. Jan in 't G leidde ons tactisch langs het 
wielerdorp. Over een stukje Slingerdreef om Bavel heen en dwars door Dorst kwamen we na 
55 km weer terug in Oosterhout. In twee groepen, maar dat is voor dit jaar ook de afspraak 
als het nodig is, als sommigen van ons wat eerder met de cooling-down willen beginnen. 
Voor mij een geslaagde rit ondanks de lekke band. Ik zette mij al stevig op kop van het 
lekkebandenklassement. Een klassement dat zorgvuldig door Theo V wordt bijgehouden. 


