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Zondag 31 maart Woudrichem 
Sylvain Ephimenco: ”Je kunt niet het ‘klootjesvolk’ minachten en met de zweep naar het klimaatlicht 
leiden. Zeker niet als er in je hele Klimaatakkoord met geen komma over de mondiale 
bevolkingsexplosie wordt gerept”. Klimaatpaus Nijpels is over de datum. 
 
Na een zaterdag met weelderige verkwikkende zonnestralen werd de zondagochtend gekenmerkt 
door overvloedige grijze aaneengeregen wolken die bijgestaan werden door de ijzige streken van 
Boreas (N) en Euros (O) , zij mochten deze ochtend buiten spelen van de bewaarder van de winden, 
Aeolus. Rijdend over de brug viel op dat de Mattinghe uit Werkendam op deze zondag de lading 
containers naar zijn bestemming vervoert. De zondag zou voor Werkendammers heilig zijn. Hier ziet 
echter geen Werkendammer het. Meteen vanaf het vertrek was duidelijk dat de eerste minuten geen 
vet verbrand zou worden. Een rustigere opbouw van het tempo zou bij menigeen met gejuich 
onthaald worden. De benen lopen dan niet meteen vol. Onderweg naar Keizersveer konden wij 
genieten van de vele sleedoorns die hun kenmerkende witte bloesem showden. Na Hank werd de 
Biesbosch opgezocht. Een buteo buteo had zijn of haar ogen laten vallen op een paar sappige 
eenden. In de Biesbosch zijn de grasvelden niet aangetast door het middel glyfosaat. Heel even 
kwam een waterig zonnetje om de hoek kijken. Zij die met hun ogen knipperden hebben het gemist. 
In Werkendam langs de rotonde met in het midden de fraai gelijnde voorsteven. Bij het busstation 
van Sleeuwijk kozen Rien en Kees voor een kortere weg naar de douche. De kenmerkende kerktoren 
van Woudrichem komt in zicht. De majestueuze bomen nabij de jachthaven zijn gekapt. De 
klinkerweg hakte er behoorlijk in. De benen kunnen nog niet wat de geest wil. Langs de zuidzijde van 
de Afgedamde Maas naar de Maas. Na het kunstwerk van Toon Schellekens met de wind in de rug 
richting de Overdiepse polder. De groep breekt in meerdere stukken. Ary laat een staaltje fietsen 
zien. Vanuit de achterste positie gaat hij in één streep naar de voorste groep.  Ondertussen bekruipt 
mij het gevoel dat de Venezolaanse Maduro in de buurt is, het licht gaat uit. Op de brug over de 
Dode Maas wordt de groep herenigd. Als een groep wordt Oosterhout aangedaan.  
 
Zondag 24 maart Haghorst (Jan in ’t Groen) 
Met een koude morgen van net 1 graad stonden 14 mannen aan de Waranda. Oud lid Arjan was van 
de partij, gaat misschien weer meerijden.  Plus een gastrijder, dus 15 man op pad naar Haghorst. De 
ritleider was afwezig i.v.m.  enkele onwillige ribjes, dus nam ik, Jan itG de rit op me. Via de vijf eiken. 
naar Hulten. Langs het hertenkamp, waar weinig herten stonden, zeker voor de wild menu's op de 
kaart van enkele restaurants. Via Riel, Goirle en Hilvarenbeek, waar het kerkplein er rustig bij lag naar 
Diessen. Tussen Diessen en Haghorst een hobbelig fietspad. In Haghorst was een 4-wiel drive 
bijeenkomst van onze Zuiderburen. Daarna via een glad gestreken fietspad naar Moergestel, Voor 
Moergestel nog een fraai Natuurpoort met echte uitkijktoren. Na Moergestel via Oisterwijk naar de 
Rustende Jager. Hier zag je al dat het een mooie dag zou worden. Wat een drukte, zelfs extra 
parkeerplaatsen waren vol. Via Loon op Zand terug de laatste kilometers. In Oosteind was het 
duidelijk dat het voor enkele nog wennen was aan de wat langere rit. Een zere kont en een kaarsje 
dat zo goed als uit was. Maar we kwamen met 15 man weer tegelijk aan in Oosterhout. Een lekker rit, 
fris begonnen, maar met lekker zonnetje geëindigd. 
 
Zondag 17 maart Zundert (Kees Rijvers) 
De vraag is of we in het weekend kunnen fietsen. De weerverwachtingen waren niet al te best. 
De vooruitzichten van de deelnemers ook niet want piet R meldde zich zaterdag al ziek.  Als dat maar 
goed komt. 
Zondag morgen onze adviseur geraadpleegd , buienradar, en die voorspelde weinig goeds . 
 Even later ging de app los. Veel afmeldingen van onze leden. Maar Marco S wilde fietsen evenals Ary 
v D en Kees de ritleider. 



Ik koos ervoor om niet Zundert aan te houden, want dan hadden we de meeste kans op een bui. Dus 
werd het via Chaam naar Baarle Nassau naar Oosterhout. 
Met de ploeg van 3 op stap naar Chaam maar net voor Chaam kreeg Marco last van een plakkend 
steentje , die zich ook slecht liet verwijderen , wat een lekke band tot gevolg had. 
Dan het weer. Keurig langs de buien langs gefietst. Droog van de regen maar wel wat opspattend 
water. De wind nam aan het eind wel toe. 
Waren we alleen op de weg. Nee diverse andere renners waren er plus de ruiters in Alphen voor een 
dressuurwedstrijd. 
Ook de kameel stond buiten te genieten van af en toe een zonnetje. 
  

Zondag 10 maart Ontbijttocht 
Francis Fukuyama heeft een heldere kijk op de Nederlandse samenleving. Waarom wordt Nic Lewis 
doodgezwegen door de klimaatmaffia?  E. Macron schrijft een brief aan alle Europeanen. Wederom 
een staaltje “BANGMAKERIJ”. Wat te doen met de salafistische moskeeën? Gedogen is geen optie! 
Cornelius Haga Lyceum sluiten! Politie heeft  rotte appels onder het personeel. 
 
De weersvooruitzichten gingen vandaag op herhaling. Tegen negenen werd het even droog. Zeven 
vermetelen stonden te trappelen om de rit te starten. In Bavel werden ze nog verrast door een 
mooie scheut zonnestralen. Zonnebrand smeren was niet nodig. Wat later kwam de miezerige alfa 
regen weer uit de kast. De fijne miezer werd na verloop van tijd vervangen door robuuste druppels. 
Het binnenblad van Twan was niet bestand tegen zijn machtige pedaalslagen. Met doorweekt 
schoeisel werd Den Hout aangedaan. Hier schoven nog elf leden aan voor een, in vergelijking met 
wat de vorige uitbater ons voorschotelde, summier doch voedzaam ontbijt.  
   
Zondag 03 maart carnaval                              
Volgens Abou Hafs staat stemmen gelijk aan het tonen van ongeloof, misplaatst gedrag jegens de 
profeet. Volgens Abdul Jabbar van de Ven bestaat er geen verschil tussen een aanslag met een 
autobom en het bombarderen van vijandelijk gebied met een straaljager. Mats Nelisse is een actie 
gestart tegen de linkse indoctrinatie in het onderwijs. 
 
De weersvooruitzichten waren niet bijster goed. Ik bleef ’s-avonds positief, ze zitten er wel eens 
naast. Helaas, ’s-morgens werd het dakraam geteisterd door een  niet aflatend spervuur van 
regendruppels die de volledige leergang van kamikazegedrag hadden doorlopen. Toch maar de 
voorbereidingen voor een tocht gestart. Ondertussen probeerde ik de lucht blauw te kijken. De lucht 
blauw maken is overigens deze week alleen Wopke Hoekstra gelukt, weliswaar met een mooi 
prijskaartje. Tegen negen uur toch maar besloten niet eens naar het parkeerterrein te rijden.  Het 
werd deze ochtend een uurtje op de tacx, genietend van een concert in Rio dat gegeven werd door  
een astrofysicus, een tandarts, een elektriciteitsman en een ontwerper. Na afloop van het concert 
was mijn geest zonnig, buiten werden de carnavalswagens opgebouwd onder een sluier van 
miezerige nattigheid. Hopelijk doet dit water het grondwaterpeil wat herstellen. 
 
Zondag 24 februari Tweede poging. In onderling overleg. 
De stoelpoten van Eric Wiebes wiebelen. Wanneer einde voor Maduro? Is het antisemitische spook 
ooit verdreven uit Frankrijk? De geest van Orban  is ook al bezoedeld. Zijn de cijfers van het CBS en 
het PBL nog betrouwbaar? Bassam Tibi; een man met een zeer heldere kijk op de gevaren van de 
islamisering. Volgens de sultan zijn Turkse groenteboeren gelijk te stellen aan terroristen. 
 
Het was een drukte van jewelste op het parkeerterrein bij De Jonge Renner. De tiende cross fort he 
crocus trok velen naar het vertrek. De WTCO’ers verzamelden aan de overkant van de Bredaseweg. 
Tien man. Het weerbeeld had iets van een wolf in schaapskleren. De lucht was gladgestreken blauw, 
het zonnetje strooide de ochtendstralen kwistig in het rond, echter de gevoelstemperatuur was nog 
niet om naar huis te schrijven. Jan in ’t G nam het voortouw voor een rit waarbij Oosterhout continu 



binnen handbereik was. Aangevoerd door de JanMarco-trein ging het richting Terheijden, om Made, 
door de oudste stad van Brabant, alwaar wij op de foto werden gezet.  langs het terrein van de 
voormalige pontonierskazerne. Kees had zich aangenaam genesteld in het bete wiel dat je maar kon 
hebbe. Hij dieselde er lekker op los. Hoewel, mag je met al die klimaatfanatici nog wel van dieselen 
spreken.  Eén ding is zeker, Kees gebruikte zijn energie zeer efficiënt. Gebruikte Jessias Klaver de 
energie in zijn huis in Den Haag  maar op dezelfde wijze. Nog niet te spreken over het 
energieverbruik van Edje Raket.  Vervolgens langs het koppijndossier van Geertruidenberg om via 
Waspik in een constante vaart naar Vaart te rijden.  Hier passeerden wij het karkas van een boerderij. 
Over een paar maanden zal err weer een mooi pand staan te vonkelen.  De temperatuur kruipt 
omhoog. De wolf transformeert geleidelijk in een wollig warm schaap. Om Dongen, richting het 
Wilhelminakanaal. Met de wind in de rug naar huis. De snelheidsmeter geeft dikke dertigers aan.  
  
Zondag 17 februari Eerste poging. In onderling overleg. 
Het jaar 1974 is in meerder opzichten  legendarisch te noemen.  Nederland verliest van Duitsland.  
Nixon gaat ten onder aan het Watergate schandaal. Alexander Solzjenitsjyn wordt verbannen na 
publicatie van de Goelagarchipel. Bij ons gaat de benzine op de bon. In de Midi Libre slaat voor Joop 
het noodlot toe. Peter Post wordt ploegleider van TI-Raleigh. 
 
Na een koude nacht staan dertien leden vol hunkering naar de eerste officiële kilometers aan het 
vertrek. Het ongeluksgetal wordt door Rob B verdreven. Cruijff kan weer tevreden zijn. Moerdijk 
staat op het menu. Op de Kanaaldijk werden wij geconfronteerd met een vrouwelijke zwarte variant 
van het witte Michelinmannetje.  Hopelijk schiet Sylvana Simons nu niet in haar gecultiveerde rol van 
zelfbenoemde opperzuster van de sekte der uitverkorenen van de martelaars van het racisme.  
Daar waar het grasland in de schaduw ligt klampt de rijp zich vast aan de sprietjes. Met de wind in de 
rug ging het richting de Amer. Nadat de klinkers van Lage Zwaluwe genomen waren ging het via de 
weg onder de dijk langs naar Moerdijk. De kerk in Moerdijk wordt ontmanteld. Afnemend 
kerkbezoek, wat wil je met al die schandalen. Het Vaticaan heeft iets weg van Sódom Gomóra. Na 
Zevenbergen  de wind tegen. Via Zwartenberg wordt De Elsakker opgezocht. Theo heeft zijn zinnen 
gezet op de sprint tegen de brug over De Mark. Ondanks dat hij pas jarig is geweest krijgt hij geen 
cadeau van Niek. Zelfs onze sprinter met de turbodijen, Twan, moet het hoofd buigen voor de 
ultieme krachtexplosie van Niek. Via de Schuivenoordseweg, waar Kees nog de kop neemt, naar 
Terheijden.  De vloeibare ijsbaan ligt er stilletjes bij. Eenden hebben het water in bezit genomen. Na 
de molen kijkt Theo verlangend uit naar de hem bekende aanhanger. Teleurstelling is zijn deel, er 
staat slechts een Boels aanhanger. Gelukkig, verderop staat de door hem verwachte aanhanger. Erik 
wordt netjes afgeleverd. Als een eenheid bereiken wij Oosterhout. De kop is eraf. Dit had ik in de 
hoogtijdagen van het IS-Kalifaat niet mogen schrijven. 
 
  


