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Zondag 08 maart. Erik’s eerste tocht. 
Bij tegenwind heb je pas baat als je de andere kant opgaat. 
Achttien leden, drie gastrijders, een vroeg uit de veren zijnde zon. Deze dag kan niet meer stuk. 
Gedisciplineerd werd er vertrokken. Op lage snelheid warm draaien. De dertig kwam na een poosje in 
het zicht. De ijsbaan in Terheijden lag al in de zomerstand. Een van de gastrijders gaf het geheim van 
zijn kracht prijs. Driemaal per week je vrouw de trap op dragen en je krijgt fietsbenen waar zelfs 
Hinault jaloers op zou zijn in zijn hoogtijdagen. Bij het Markkanaal linksaf richting Langeweg.  
Bert besloot een eigen route te rijden. Richting de Moerdijk had Rob Br. last van spijkertjeswee. In het 
zonnetje werd de binnenband verwisseld, even verwarring. Waar was het frame gebleven? Richting 
het plaatsnaambord trok Twan nog even fel van leer. Langs de camping waar in het verleden wel eens 
duistere praktijken plaatsvonden, naar de Moerdijkbrug. Hier werd een extra lusje ingelast. Ad C. 
ondervond hier aan den lijve dat het ene seizoen niet gelijk is aan het andere seizoen. Had gisteren 
geen druppel alcohol ingenomen, leeft voor de fiets. De ijsbaan van Lage Zwaluwe verwacht nog forse 
temperaturen onder nul. Nu was het een vijver voor een paar eenden. 
In Made langs de watertoren en langs het zwembad. De groep was inmiddels uiteen gevallen. Ary 
moest een achtervolging rijden. Ad C. werd in een zetel naar Oosterhout gebracht. 
 
Zondag 01 maart. Tweede poging. 
Niet iedereen die denkt heeft gedachten. 
Twaalf en een half procent meer opkomst. Wat wil je nog meer? 
De ritleider van vandaag lijdt nog aan fysieke ongemakken. Even constructief polderen en een 
alternatief is geboren. De route zal zodanig zijn dat we zo min mogelijk last hebben van de wind. Dat 
is deze dag een hels karwei. Aeolus, de zoon van Poseidon die door Zeus is aangesteld als 
bewaarder van de winden heeft de afgelopen een straf dieet gevolgd van erwtensoep en bruine 
bonen. Het is hem niet gegund alle winden te bewaren. Het drukventiel staat constant open, gelukkig 
nog geen toestanden net als bij de Zeelandtocht. De eerste kilometers werd heerlijk rustig gereden, 
het is funest voor de rest van de tocht om de eerste stroken al volle bak te rijden. Je hart en longen 
krijgen dan een optater waar ze de rest van de tocht last van hebben.  
Niek had de primeur van dit seizoen, hij reed in Dorst de eerste lekke band. Na Dorst droogde het 
wegdek op. Richting de Slingerdreef, daarna over de klinkerweg naar het fietspad tussen Ulvenhout 
en Chaam. Om Chaam richting Alphen, langs campings, de beproefde betonplatenweg met, vanaf 
deze kant, de haakse bocht naar links, waar altijd zand ligt. Even de wind pal in het hol. Op het 
fietspad richting Gilze werd duidelijk gemaakt wat beginnersfouten zijn. Hierbij te denken aan het 
vertrekken zonder reserve binnenbandjes, zonder bandafnemers en zonder fietspomp. Zonder 
fietspomp rijden is geen probleem omdat Piet R. nog steeds een ouderwets degelijke HP-pomp heeft. 
Ook hij zal eens met de tijd meegaan, dan past die pomp niet meer tussen het frame. Een paar 
kilometer verder wederom een lekke band. Weer een machtig leermoment. Controleer altijd de 
buitenband als je lek rijdt. Bij Ary waren inmiddels als gevolg van de oponthouden de benen niet meer 
al te best. Zijn befaamde versnellingen kwamen niet meer van stal. Achter het vliegveld was het 
waaierrijden geblazen. Gezamenlijk bereikten wij Oosterhout.    
 
Zondag 22 februari. Eerste poging. 
Rien’s culinaire verrassing is nog ver! 
Een variatie op Joop’s standaard antwoord op alle vragen: “Parijs is nog ver”. Joop wist wat hem te 
wachten stond, gewoon tweede worden. Wij weten nog niet wat ons te wachten staat op de laatste rit 
van het seizoen. Benieuwd wat er uit de hoge hoed gaat komen. De neef van de bekende coach van 
de door de lampenfabriek uit het Zuiden gesponsorde voetbalclub had goed naar de vergadering 
geluisterd. Wij kregen een zeer aantrekkelijke route opgediend. Alleen de elementen hadden niet in de 
gaten dat wij vandaag de start van het seizoen beleefden. Alhoewel, dertig jaar geleden was gisteren 
de Elfstedentocht gereden. Niet klagen. Het eerste deel tot aan de stoplichten van de Vijfeikenweg 
ging niet over een soepel lopend wegdek. Nachtvorst en een verse bui hagel zorgden ervoor dat 
sommigen toch enigszins met een angstig gevoel op de fiets zaten, op de fiets blijven had prioriteit. 
Mist werd ook ons deel. Op een gegeven moment kwam de zon door.  
Daar doen we het tenslotte voor. Mikel had de stoute schoenen aangetrokken en wilde de sfeer van 
de club proeven. Komende twee weken zal hij zijn proeverij uitbreiden om daarna te genieten van een 
vakantie. Twan had vandaag moeite zijn interne thermostaat goed af te stellen. Met het openbreken 



van de grijze luchten, waarna zelfs een prikkend zonnetje gevoeld werd, kwamen de speldenprikjes 
op het menu. Als een collectief werd de thuishaven bereikt. Voor de thuisblijvers was dit een gemiste 
kans om weer eens te ervaren hoe het is om gezamenlijk op te trekken. De eerste weken van een 
seizoen zijn cruciaal voor de beleving van de rest van het seizoen. De trein is in gang gezet. Hopelijk 
zullen nog velen op de op stoom komende trein springen. Is de trein eenmaal op stoom dan wordt de 
sprong, zonder extra eigen inspanning, steeds lastiger te maken.  
De kop is eraf. Ik realiseer me dat dit in het licht van hetgeen in het Midden Oosten en in Afrika 
gebeurt een gewaagde afsluiting is.    


